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DIVENDRES, 12 de Juny de 2015

inscriu-te i convida als teus amics des de www.ecosi.2015.eventbrite.es

GASTRONOMIA , SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

17:30 h Sala 2
Estrès, alimentació i emocions.  Montse Bradford. Barcelonina, forma-
da a Londres, autora de 9 llibres, és pionera en el camp energètic de la Salut Integral 
per tot Europa. Imparteix xerrades, cursos de formació i conferències per tot Espanya, 
Europa i Amèrica del Sud. www.montsebradford.es

18:30 h Sala 3
Cap a un canvi de paradigma en la medicina: La ment, la nostre 
gran aliada. Dr. Francisco Barnosell.  “Després de treballar a l'Hospital 
Clínic de Barcelona durant 25 anys, en l'actualitat col • labora amb diverses clíniques 
catalanes en el diagnòstic de malalties neurològiques mitjançant l'electromiografia. Ha 
estudiat a més de 150.000 pacients. És autor del llibre "Entre dos aguas" (editorial 
Luciernaga) on reflecteix les seves experiències sobre les teràpies alternatives. És 
conferenciant sobre una visió diferent de la medicina, la teoria quàntica i el pont entre 
medicines.”

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

10:30 h Sala 3
Conèixer qui som, d’ on venim i com avancem al llarg de la vida. 
Com invertir en un mateix. Miquel Madeo, Format com a tècnic Electrònic, ara com 
a terapeuta, equilibra l’energia del cos, ment i esperit a traves de l’aura.

11:00 h

Tasts de 15-20 minuts personalitzats (recomanem inscripció 
prèvia)
 • El que, el com i el quan del coaching. Breus ABC per conèixer aquesta eina.  
 Montserrat Fugardo, Coach Personal i Executiu en Valors i Emocions. És   
 formadora i autora del llibre Merlix el aprendiz del siglo XXI. 
 • Reflexioteràpia podal, a càrrec de la Marina Gómez, quiromassatgista,
 • Cuinar sa és fàcil. amb Matthias Hespe. Ofereix un espai per aprendre a  
 gaudir de la cuina sana, incorporar nous aliments per una vida més saludable
 • Allibera’t dels teus problemes inconscients amb la metodologia de la BioNeu 
 roEmoció.

12:00 h Sala 3
Triatló de creixement personal: intensiu de teatre, les constel•lacions 
familiars i  rebirthing. Dr. Àlex Thaler. Director de Creixement Personal de Dyna-
misLab. És Metge, actor i acupuntor. Investigador de la medicina complementària arreu 
del món. 

DISSABTE, 13 de Juny de 2015



DISSABTE, 13 de Juny de 2015

 

12:00 h Sala 5
Meditació per la Pau. Albert Roca, sanador prànic de l’Equip de Mundo Pránico.

14-16 h
Dinar networking. Els Professionals i promotors de la sostenibilitat tenim una cita 
a ECOSÍ.  Practicarem la biografia associativa amb altres professionals i ponents. 
Inscripcions a www.dynamislab.com/networking-ecosi
Temàtiques: Salut, Educació , Economia Sostenible i Economia del Bé Comú.

16:00 h Sala 3
 “Vine a Caminar pel Laberint”, amb Christine Coveney.   El laberint és 
considerat com una eina de sanació. Caminar sovint pel seu camí pot ser una expe-
riència sanadora ja que és una metàfora pel viatge al centre del nostre ser més fons i 
tornar al món amb un enteniment més ampli de qui som.

16:30 a 17:30 h Sala 1
Àgora de Salut:  Noves medicines per nous temps: unint ecologia, 
emocions i salut. Del càncer personal al càncer social. Conduït pel Dr. 
Alex Thaler, medicina integrativa,  de DynamisLab. I amb la participació de Dr. 
Camilo Botero. Medicina antroposòfica i oncòleg (Colòmbia)  i  Hel•lena Rufí i 
acompanyants de la metodologia BioNeuroEmoció Girona. 

17:00 h Sala 3
Camps electromagnètics i Salut. Kontxi Mora 

18:00 h Sala 3
Experimenta com el que sents i penses afecta a la teva salut. Xerra-
da vivencial. Drac Garcia, fisioterapeuta, naturòpata, sanador prànic i coach. 
www.centrearhati.com 

18:00 h Sala 1
Àgora de Salut: Noves medicines per nous temps: unint ecologia, 
emocions i salut. De la salut personal a la salut social. L'EcoSIutat 
com a medicina preventiva. Conduït  per Alfons Vinyals,  terapeuta, 
assessor del Decret de regulació de les teràpies naturals. I del projecte pilot per la seva 
implantació a l'Hospital de Mataró.
Amb la participació de Leonor Martin Monge, infermera, nutricionista i homeòpa-
ta. És precursora en la hidroteràpia de còlon, autora del llibre “El sentimiento del intesti-
no”.

18:00 h Sala 5 
Sessió pràctica de meditació, com oxigenar la nostra ment. A càrrec de Brahm
a Kumaris.

19:00 h Sala 3
Electrohipersensibilitat. L’estat actual dels perills de les tecnolo-
gies wireless. Juan Antonio Rivera, director tècnic de Nanopwn.



GASTRONOMIA, SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

10:30 h Sala 2
Àgora Com estalviar salut? Com invertir en salut com energia 
renovable? conduït per Montserrat Fugardo, coach. 

Amb la participació d’Antonio Narbona, Expresident del Col•legi de Fisioterapeu-
tes, ha estat director de la Facultat de Fisioteràpia de Salt. Actualment és creador 
d’universitats i conferenciant. El Dr. Xavier Uriarte, metge naturista, especialitzat 
en epidemiologia i salut pública. I Joaquim Lamora, especialista en dolor i malal-
ties cròniques, extreu de la Fisioteràpia Integrativa i funcional, la base on inclou Kine-
siologia, Nutrició i Osteopatia, i talent personal.

14-16 h
Dinar networking. Els Professionals i promotors de la sostenibilitat tenim una cita 
a ECOSÍ.  Practicarem la biografia associativa amb altres professionals i ponents. 
Inscripcions a www.dynamislab.com/networking-ecosi
Temàtiques: Salut, Educació , Economia Sostenible i Economia del Bé Comú.

#EcoSiGirona

12:00 h Sala 2
Àgora Cuinar per a ser feliç. Amb Carme Rus-
calleda, La primera xef catalana en aconseguir tres 
estrelles Michelin. 

Aportarà la visió de la cuina com eina de creixement 
personal, i la importància de la selecció de productes 
locals. 

DIUMENGE, 14 de Juny de 2015
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