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El GRIC (Grup de Recerca sobre Imaginaris Culturals) té un caràcter interdisciplinari i, per ordre alfabètic, el
componen els següents investigadors:
Montse Anguera: llicenciada en Psicologia i Antropologia. És una bona
coneixedora de la psicologia junguiana i ha coordinat la pilastra dels sabers
esotèrics.
Felip R. Caudet: diplomat en fisioteràpia, acupuntor i professional. Ha
coordinat el volum annex dels àmbits
disciplinars.

El Dr. Francesc Xavier Grau Vidal,
rector de la Universitat Rovira i Virgili,
es complau a convidar-vos a la presentació del llibre

Els nous imaginaris culturals

Dominika Dittwald: formada en Sociologia en la seva Polònia natal, ha
ampliat estudis a París i Istanbul. A la
URV hi va cursar el Màster en Antropologia Urbana.

La presentació anirà a càrrec del Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon
Llull, i comptarà amb l’assistència de la Dra. Maria Bargalló, vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària, i de la Dra. Yolanda Bodoque, presidenta de l’ITA.

Joan Prat: catedràtic d’Antropologia
social a la URV, és actualment professor emèrit. Ha coordinat la investigació del GRIC i la confecció d’aquesta
monografia.

Jose Reche: llicenciat en Antropologia
social per la URV. És expert en Ioga,
Tai-txi i Arts marcials i ha coordinat la
pilastra de les espiritualitats orientals.

El Dr. Joan Prat, membre del GRIC, precedirà la presentació amb una breu dissertació sobre
“Els vaticinis maies a l’entorn del 21-12-2012”.

Inès Tomàs: doctora en Psicologia
i psicoanalista, és professora titular
de la Facultat de Psicologia i CC de
l’Educació de la URV. Diplomada en
teràpia floral ha coordinat la pilastra de
teràpies naturals.
Iolanda Vivancos: llicenciada en Filosofia i en Antropologia per la URV, s’ha
interessat pels moviments xamànics i
neoxamànics d’origen llatinoamericà.

L’acte tindrà lloc el divendres 21 de desembre, a les 18.30 h,
a la Sala de Juntes del Campus Catalunya (av. Catalunya, 35 · Tarragona).

Imatge de la coberta d'Albert Garrit

En finalitzar l’acte se servirà un refrigeri.

Tarragona, novembre de 2012

