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"Diàlegs de Pedralbes", un espai de reflexió
publicat el 15/02/2013 a les 13:43 h. Redacció bcn.cat
Aprofitant el seu marc idoni, el Monestir de
Pedralbes presenta un cicle de diàlegs, i en cada
edició hi seran presents dues personalitats
rellevants, com ara Teresa Forcades, Arcadi
Oliveres, Armand Puig o Rafael Argullol.
L'objectiu de les jornades és fer reflexionar els
assistents sobre aspectes de la vida actual com ara la
cultura, l'art, la ciència, l'ètica empresarial, la justícia
social, el diàleg cultural, etcètera, i la seva relació amb
l'àmbit de l'espiritualitat.
Propera cita, el 14 de març
El proper dels diàlegs programats tindrà lloc el 14 de
març, amb el títol "Espiritualitat i art", i hi intervindran
Victòria Cirlot i Narcís Comadira. Les altres dues
jornades programades seran els dies 16 d'abril i 30 de
maig, amb els títols "El diàleg entre creients i no
creients: horitzons de trobada" i "Espiritualitat i vida
quotidiana".

Més informació:
» Web del Monestir de Pedralbes [+]

El primer diàleg va tenir lloc dilluns, 12 de febrer, i hi
van participar la monja benedictina Teresa Forcades i
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Totes les
jornades les ha ideat i les modera el catedràtic de
Filosofia de la URL, Francesc Torralba.
Oportunitat per visitar el Monestir
Amb motiu dels diàlegs de Pedralbes, l'espai visitable
del Monestir obre les portes als visitants una hora
abans, perquè puguin aprofitar per conèixer els espais i
els detalls històrics que conté aquest edifici religiós
emblemàtic.
Les jornades són gratuïtes i obertes a tothom, i si voleu
assistir-hi només heu de reservar-hi plaça a l'adreça
electrònica pedralbes@fragmenta.cat. Si no teniu
l'oportunitat d'assistir a la xerrada la podreu seguir
igualment en directe, perquè la pàgina web de
Barcelona Cultura les transmetrà per vídeostreaming:
www.bcn.cat/barcelonacultura

Comparteix:

QUÈ SON ELS SERVEIX COMPARTEIX?
Totes les icones representen serveis de webs externs al web bcn, que faciliten la gestió
personal o comunitària de la informació. Aquests serveis permeten als usuaris, per
exemple, classificar, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que troben a
internet.

QUÈ SIGNIFICA CADA ICONA?
Facebook
És una xarxa social en la qual es pot compartir amb amics i altres usuaris coneguts tota
la informació que es vulgui mostrar.
Menéame
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Lloc web que se serveix dels usuaris del web per donar a conèixer notícies. Els usuaris
URL: http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_1800_1_1915474418,00.html?accio=detall&home=

registrats envien històries que els altres usuaris del lloc poden votar. Les més votades
es publiquen a la portada.
Twitter
Xarxa social de microblogging que permet als usuaris enviar "tweets", microentrades de
text d'un màxim de 140 caràcters, tant per la xarxa com per SMS.
Delicious
És un gestor en línia de preferits on cada usuari emmagatzema, classifica i comparteix
els enllaços que li interessen. També permet categoritzar els marcadors amb un sistema
d'etiquetatge.
Google Bookmarks
És un servei que permet emmagatzemar marcadors dins un compte Google. Ofereix la
possibilitat d'afegir etiquetes i notes.
El meu Yahoo!
És un servei que permet crear una pàgina d'inici personalitzada que inclogui cercador,
correu electrònic, notícies i qualsevol informació configurable pels usuaris.
MSN Reporter
Servei participatiu que permet als usuaris amb serveis de Windows Live, és a dir, usuaris
registrats a Messenger, Hotmail, Spaces i altres serveis Microsoft, publicar notícies,
comentar-les i promocionar-les.
La Tafanera
Portal de promoció de notícies o apunts de blocs en català que envien els mateixos
usuaris i voten per promocionar-los a portada.
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