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Què és río abierto

El treball s’ enriqueix amb les
aportacions de totes les persones
que hi treballem.

Río Abierto és una invitació a

Actualment, es desenvolupa a
nombrosos països de tot el món.

gaudir de totes les potencialitats
del nostre Ésser per a una vida
més sana i més plena.

A Espanya i Uruguai, està dirigida
per la magistral

Creat al 1966 per María Adela
Palcos a l’ Argentina,

artista, ballarina i terapeuta
Graciela Figueroa, que promou

és un sistema de tècniques

internacionalment una tasca de

psicocorporals que tenen com a

desenvolupament harmònic en

finalitat contribuir al

les àrees de l ‘art, l’ educació, la

desenvolupament integral i al

salut i la convivència

creixement de l’ Ésser humà.

.
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En què consisteix

A qui va dirigit

Des del nostre enfocament, la

A persones vinculades amb les

salut té a veure amb recuperar la

àrees de la salut, de l’ educació,

fluïdesa i la força del moviment,

de l’ art, de la comunicació, de

retrobant-nos amb la nostra

l’àmbit social, i a totes aquelles

capacitat expressiva i integrant els

que vulguin aprofundir en el seu

oposats.

propi procés de
desenvolupament personal i
millorar la relació amb elles
mateixes, amb les altres i amb
l’univers.

Formem terapeutes
psicocorporals amb una visió
integradora i aprofundim en el
procés de desenvolupament
personal.

És un sistema de treball que integra la teràpia des d’ un enfocament
psicocorporal, la creativitat, utilitzant eines de l’ art i l’ expressivitat, i
l’espiritualitat, amb la mirada transpersonal de l’ Ésser humà.
Conjuga la dansa expressiva, la música, el moviment, la teatralització, el
massatge, l’ alliberament de la veu, les arts plàstiques, la relaxació i el
silenci, amb eines terapèutiques (integració i harmonització psicocorporal
del cos, cor i ment), incloent el treball i l’ alineació dels centres energètics.
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Metodologia
La formació es teòrica-vivencial.

L’ enquadrament és grupal, sent

El nostre abordatge és

el grup un espai creatiu i sanador

psicocorporal a través del que

que s’ enriqueix amb la presència

flueix, amb la llibertat de l’ Ésser i

de cada persona, així com

l’ alegria com a mestra. Treballem

individual, amb atenció
personalitzada.

amb el do de cada persona i

Utilitzem una visió integradora de

també amb la dificultat.

l’ Ésser, tenint en compte la
motivació i el potencial personal i
grupal.
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Estructura i durada
La formació comprèn tres cursos lectius, més pràctiques i supervisions.
Cada curs compta amb 220 hores de treball, distribuïdes en:
 Caps de setmana intensius: quatre a 1er i 3er curs i cinc a 2n curs
 2 residencials: un de 2 dies i l’ altre de 4 dies
 72 hores de Treball Sobre Un/a Mateix/a (4 caps de setmana)
 La Semana del Encuentro amb Graciela Figueroa (en cas de no
poder realitzar el Treball Sobre Un/a Mateix/a).
 3 tutories cada curs, d’ una hora i mitja, amb el/la tutor/a que
realitza l’ acompanyament personalitzat del procés.
A més a més:
 Material pedagògic elaborat per l’ Equip Docent, documentació i
compilacions en relació al Sistema Río Abierto i bibliografia.
 Possibilitat de realitzar, en altres centres formatius, els intensius als
que no es pugui assistir al centre en el qual s’ està matriculat/da.
 Possibilitat de recuperar en anys posteriors els intensius pendents
de realitzar.

El títol que s’ obté després d’ haver realitzat els 3 anys de formació és:

Coordinador/a en Moviment, Teràpia Psicocorporal i Transpersonal per
al Desenvolupament Harmònic - Sistema Río Abierto Internacional

* En cas de no poder realitzar les trobades de manera presencial, ens reservem el dret a realitzar part dels intensius
de manera online i ajustar l’ estructura i durada dels mateixos.
.
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Programa abreviat de continguts

1er curs

2n curs
 Respiració i Matrius Perinatals.

 Trobada. Introducció. Conceptes
bàsics. El que flueix. Recolzaments.

 Centres d’Energia (xakres) i els
seus òrgans associats, massatges,
músiques, línies d’energia,
implicacions, moviments i
recolzaments:

 Anatomia, coneixent el meu cos.
Sistema esquelètic, muscular i
respiratori. Contemplant la Plàstica i
el moviment energètic.
 Etapes de la vida. Etapes del
treball.

Corona
Visió

 Massatge circulatori i respiració.
 Essència i personalitat. Polaritats.

Comunicació

 Dinamització de la història
personal. El/la nen/a mancat/da i
l’adult/a present. El/la nen/a
essencial. Aproximació vivencial als
Centres d’Energia.

Cor
Solar
Vital
Arrel

3er curs
 El/la coordinador/a, la classe i les atencions individuals.
 Dinàmica de grups.
 Ús de la música i creativitat.
 Percepció i Intervenció I.
 Percepció i Intervenció II.
 Completant continguts.
* En cas de situació de crisi sanitària, o de distanciament social, ens reservem el dret a variar l’ ordre en el que
s’imparteixen els continguts, tot adequant-los a la situació.
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Direcció

Graciela Figueroa

Directius/ves docents

M. Sol Román

Pedro González

Alicia Gonzálvez

Charo Fernández

Graciela Andaluz

Betlem Casanova

Armando García

Luisa Nuez

Mariano Castillo

Norma Dipaola

Director/es docents
Francisco Lezáun, Miren Portillo, Inmaculada Fernández, Nieves Alfaro

Col·laboradors/es docents
Silvia Brun, Beatriz Gómez, Caridad Sánchez, Javier Martínez, Txabi Díez,
Begoña Juaristi, Anna Pallarés, Lupe Pedret, Maribel Barnola,
Carolina Arín, Encarni Perea.
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Preu i formes de pagament
Preu per curs: 2.400€
 Matrícula i reserva de plaça: 200 €
 Quotes: 11 quotes de 200 € d’ octubre a agost, ambdós inclosos.
Es pot pagar mitjançant una única quota, abans de l’ inici d’ octubre,
obtenint un descompte del 5 %.
*El preu no inclou els desplaçaments ni l’ allotjament dels intensius residencials ni de La Semana
del Encuentro.

Calendari formació río abierto

1er curs 2022-23
 1er intensiu: 1 i 2 d’ octubre 2022 - Deltebre
 2n intensiu: 3 i 4 de desembre 2022 - Deltebre
 3er intensiu residencial: 17, 18 i 19 de febrer 2023 – La Casa Toya
 4t intensiu: 15 i 16 d’ abril 2023 - Deltebre
 5è intensiu: 6 i 7 de maig 2023 - Deltebre
 6è intensiu residencial: del 19 al 23 de juliol 2023 (data provisional i lloc per
determinar).

Treball Sobre Un/a Mateix/a
 1er TSS: 5 i 6 de novembre 2022 – Deltebre
 2n TSS: 28 i 29 de gener 2023 – Deltebre
 3er TSS: 4 i 5 de març 2023 - Deltebre

 4t TSS: 3 i 4 de juny - Deltebre
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Contacte
Si estàs interessat/da en fer la formació, facilita’ns el teu número de telèfon
i ens posarem en contacte amb tu per a concertar una entrevista
informativa sense compromís.
contacte@rioabierto.cat
622 681 916

Cuidar el Cos, escoltar el Cor, desplegar l’ Ésser
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Centres río abierto
Bizkaia
www.crisalidatransformacion.es
espacio@rioabierto.es
Tel. 622 419 792

Madrid
www.espaciorioabierto.com
espaciorioabierto@rioabierto.es
Tel. 648 153 043

Catalunya
www.rioabierto.cat
contacte@rioabierto.cat
Tel. 622 681 916

Málaga
www.farodelsur.es
malaga@rioabierto.es
Tel. 615 952 142 / 619 945 891

Elx i C. Valenciana
www.ixtlanpsicoterapia.com
info@ixtlanpsicoterapia.com
Tel. 965 434 270 / 610 705 096

Mallorca
www.rioabierto.es
mallorca@rioabierto.es
Tel. 622 681 916

Jerez
www.cphjerez.es
cphjerez@rioabierto.es
Tel. 655 495 281

Pamplona
www.xanbala.com
rioabiertopamplona@gmail.com
Tel. 609 590 511 / 600 463 499

Las Palmas de Gran Canaria
www.gestaltcanarias.es
canarias@rioabierto.es
Tel. 622 681 916

Sevilla
www.rioabierto.es
sevilla@rioabierto.es
Tel. 619 945 891

Madrid
www.munayrioabierto.es
munayrioabierto@gmail.com
Tel. 651 840 300

Vitoria
www.encuerpoyalma.org
encuerpoyalma@rioabierto.es
Tel. 623 101 218
Delegació Central
Tel. 616 391 054
formacion@rioabierto.es
www.rioabierto.es

Río abierto internacional
Argentina

Uruguai

www.rioabierto.org.ar

www.espaciodesarrollo.org.uy

També a Alemanya, França, Suïssa, Itàlia, Grècia, Israel, Brasil, Colòmbia, Mèxic,
Bolívia, Rússia i EE.UU.
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