“Les infermeres i els infermers al servei de la societat amb les
cures naturals”
DIMARTS, 25 D’ABRIL
10-11 h
11-12 h
12-13 h
13-14 h

16-17 h

17-17.30 h

17.30-18.15 h

18.15-19 h

Conferència: Models conceptuals d’infermeria que contemplen la
dimensió espiritual i energètica com fonamentals en la cura del
pacient.
A càrrec d’Omaira Consuegra

DESCANS

Conferència: La importància del sistema immunològic.
A càrrec Cecilia Toro
Conferència: Abordatge Integratiu de la Síndrome Premenstrual.
Estratègies terapèutiques des de la Psiconeuroimmunologia
Clínica.
A càrrec de Carlos González

Organitza:

Amb la col·laboració de:

17.30 – 18.30 Infermera integral:
Com regular els mecanismes de salut,
quan intervenen factors multifactorials,
que desequilibren
A càrrec de Núria Sáez
Visita dels Espais del COIB:
Exposició dels 20 anys de Teràpies
Naturals i Complementàries, Infermera
virtual, Exercici lliure.
Visita de la Fira de laboratoris.

DIMECRES, 26 D’ABRIL
Inauguració a càrrec d’Albert Tort, president del COIB, i Núria Cuxart, directora de Programes del COIB

9.30–10 h

10-11 h

Aromateràpia
A càrrec d’ Encarni García Uceda
PAUSA CAFÈ

11-11.30 h

11.30-12.30 h

Les llevadores i la teràpia floral de Bach
A càrrec de Montserrat Bayego

12.30-13.30 h

Reflexoteràpia aplicada al naixement
A càrrec de Montserrat Bayego

Visita dels Espais del COIB:
Exposició dels 20 anys de Teràpies Naturals i
Complementàries, Infermera virtual, Exercici lliure.
Visita de la Fira de laboratoris

DINAR
16-17 h

Teràpia neural
A càrrec de Cèlia Valls
PAUSA CAFÈ

17-17.15 h

Reiki
17.15-18.15 h

És un sistema de reequilibri bioenergètic que
actua mitjançant la transmissió de l’energia
universal a través de la imposició de mans.
A càrrec d’Esther Muñoz Sellés

18.15-19.15 h

Psiconeuroemoción. A càrrec de Yolanda Segura

Organitza:

Amb la col·laboració de:

DIJOUS 27 D’ABRIL
Tomando conciencia: introducción a la acupuntura energética.
A càrrec de Janina Zabaleta

10-11 h

10-12 h
11-11.15 h

PAUSA CAFÈ

11.15-12 h

Txi Kung: teràpia integral
A càrrec de Wai Wai Cho Sum

Visita dels Espais del COIB:
Exposició dels 20 anys de Teràpies Naturals i
Complementàries, Infermera virtual, Exercici lliure.
Visita de la Fira de laboratoris

Taller – degustació
Taller de cuina energètica i detox raw segons MTX
A càrrec de David Olivé
*cal emplenar el formulari del taller

12-14 h

12-14 h Tractaments
Espai per oferir intercanvi de breus tractaments en
llitera. Espai coordinat per Mercè Arqué.

DINAR

14-16 h

16-17.30 h

17.30-17.45h

17.45-18.30h

Taula rodona: MTX en les cures infermeres:
Aplicació de l’Acupuntura a la pacient amb ELA (Imma
Zamora)
Estudi sobre acupuntura en fibromiàlgia (Conchita Jiménez)
Maduració cervical (Chiara Capace)
Eversió fetal amb moxibustió (Maite Miranda)
DESCANS
Presentació de l’Associació d’Infermeres acupuntores
A càrrec de Mar Caparrós, Chiara Capece, Teresa Pujades i
Montse Mitjans.

Organitza:

17.45 – 18.45 h Noves tendències Coenzima Q10
en la prevenció de malalties cardiovasculars
A càrrec de Pharmanord

Amb la col·laboració de:

DIVENDRES 28 D’ABRIL
10-11 h

La bioenergètica de l’intestí. A càrrec de Leonor Martín

11-11.30 h

DESCANS

11.30-12.30 h

El poder del pensamiento: claves para cuidarnos naturalmente. A càrrec de Montserrat Domínguez Montejano

12.30-13.30 h

Arteterapia el cuidado del alma en atención primaria. A càrrec
de Gloria Arenas

13.30-14.30 h

Organitza:

Cloenda amb “Rio abierto” a càrrec de Teresa Lòpez Mariné

Amb la col·laboració de:

Sant Jordi Natural
11 – 14 h
Parada de llibres d’infermeres escriptores

DISSABTE, 29 D’ABRIL
Excursió a Vallgorguina:
Visita Hort Biodinàmica a càrrec de Joan Salicrú.

10-11 h

Preu de la sortida: 10€
El desplaçament és en vehicle propi.
Punt i hora de trobada: a les 10h a la finca Biodinàmic dels
Vivers Salicrú de Vallgorguina.
Per poder fer la sortida ha d'haver un mínim de 10 persones
inscrites.
*cal emplenar el formulari de la sortida

http://www.viverssalicru.cat/

11-12 h

12-13 h

13-14 h

I Meditació a l’església vella de Sant Andreu, Vallgorguina per
Esther Vernet.
Informació de la sortida:
El propietari de la Finca Biodinàmica de Vallgorguina ens farà de guia durant la visita dels horts biodinàmics, que
començarà a les 10h (durada 1,5 h), i ens explicarà la història i el futur projecte de restauració amb bioconstrucció de
l’Església Templària.
Seguidament es farà una meditació a càrrec d’Esther Vernet, a l´acabar es farà una aportació voluntària per fer front
als treballs de restauració del Temple.
El dinar serà compartit a la mateixa finca davant de l’Església. Haureu de portar coberts, plats, gots, tovallons, bosses
d’escombraries, begudes i el menjar per compartir entre tots. Si podeu portar alguna cadira plegable millor que la
porti.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

