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Cicle "Diàlegs de Pedralbes"
Fins el mes de maig es podrà gaudir d'una nova edició dels Diàlegs de Pedralbes al Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes
Dm, 16/04/2013 - 16:00
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El Monestir de Pedralbes vol esdevenir un punt de trobada i reflexió sobre l’espiritualitat de la capital catalana i ho fa amb aquest cicle que es
durà a terme en aquestes simbòliques instal·lacions que, a més, són part de l’oferta cultural de Barcelona.
El primer acte, organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona, va ser l’11 de desembre titulat d’”Espiritualitat i ciència: obertures i
interseccions”, a càrrec de David Jou, poeta i doctor en ciències físiques i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Jorge
Wagensberg, doctor en física i catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb la moderació de Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia, i
catedràtic de filosofia de la Universitat Rovira i Virgili.
El segon, al mes de gener, 'Què podem aprendre d'Orient? Què podem aprendre d'Occident?' compta amb les intervencions del doctor en
filosofia, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona en el Màster d'Història de les Religions, Vicente
Merlo, i del membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Pere Lluís Font. L'acte compta amb la presentació i moderació de Francesc Torralba,
doctor en filosofia i teologia, catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull. L'activitat pretén 'aprofundir en el diàleg entre Orient i Occident
i les seves mútues aportacions, a fi de veure els punts de connexió per a una bona entesa', segons explica Francesc Torralba, que dirigeix el
cicle.
Les properes activitats programades són 'Espiritualitat i transformació social', que aplegarà Teresa Forcades i Arcadi Oliveres el 12 de
febrer; el 14 de març Victòria Cirlot i Narcís Comadira parlaran sobre 'Espiritualitat i Art'; el 16 d'abril Armand Puig i Rafael Argullol debatran
sobre 'El diàleg entre creients i no creients: horitzons de trobada'; i el 30 de maig Joan Garriga i Berta Meneses parlaran d’'Espiritualitat i vida
quotidiana'.
Els Diàlegs de Pedralbes van néixer amb la intenció de consolidar un punt de trobada i reflexió al voltant de l'espiritualitat, tot reflexionant sobre
la relació de l'espiritualitat amb diversos àmbits com ara l’art, la natura, la pau, l’empresa, la cultura, les tradicions monàstiques i fins i tot la
laïcisme, entre altres.
El monestir, una joia del gòtic català inaugurada el 1327, va pertànyer a les monges clarisses fins que el 1983 es va obrir al públic, que des de
llavors n’ha pogut conèixer tots els secrets gràcies a l’ús continuat durant segles. A més, conté un gran nombre d’obres d’art i objectes
litúrgics que reflecteixen el pas del monacat femení per les instal·lacions d’un centre que, des del mes de març, està adscrit a l’Institut de
Cultura de Barcelona.
Si no teniu l’oportunitat d’assistir a la xerrada la podreu seguir igualment en directe, perquè la pàgina web de Barcelona Cultura els transmetrà
per vídeostreaming.
És necessari confirmar l'assistència al correu electrònic pedralbes@fragmenta.cat.

Comentaris
Envia'ns un comentari i comparteix amb nosaltres la teva experiència relacionada amb aquest acte.
També pots fer-nos les teves consultes personalitzades o deixar-nos els teus suggeriments

Enviat per Carmen Ferrer (no verificat) el Dm, 12/02/2013 - 12:45.

Desearia recibir información con tiempo para poder hacer mi reserva, ya que hoy me he
quedado sin plaza

respon

Enviat per maria dolores moret feliu (no verificat) el Dv, 22/03/2013 - 23:31.

deseo tener información y reserva para (dos personas) los diálogos de Pedralbes..
Gracias por su atención.

respon
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Enviat per maria dolores moret feliu (no verificat) el Dll, 01/04/2013 - 21:07.

Agradecería invitación para dos personas a la próxima actividad del 16 de abril "el diálogo respon
entre creyentes y no creyentes.,horizontes de encuentro " Gracias.-

Enviat per Carmen Ferrer (no verificat) el Dm, 12/02/2013 - 12:47.

respon

desearia tener informacióon para el proximo dia
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El contingut d'aquest camp es manté privat i no
es mostrarà públicament.
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Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.

We need to make sure you are a human. Please solve the challenge below, and
click the I'm a Human button to get a confirmation code. To make this process
easier in the future, we recommend you enable Javascript.

Type the two words:
Try another challenge Get an audio challenge Help
I'm a human
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