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Cicle de diàlegs al Monestir de
Pedralbes
21 de desembre
Barcelona

El monestir de Pedralbes, amb prop de 700 anys d’història, esdevé el
punt de trobada d’especialistes de diverses disciplines per dialogar
sobre diferents temes relacionats amb l’espiritualitat.
El cicle “Diàlegs de Pedralbes” ens proposa una reflexió sobre el
paper de l’espiritualitat i la interioritat en diferents àmbits de la
societat, com ara la cultura, la natura, la ciència o fins i tot el món
empresarial. El programa, dirigit i presentat pel filòsof Francesc
Torralba, ens oferirà quatre diàlegs diferents.
El dijous 2 de novembre, de 19 a 20.30 h, dialogarem sobre “Art i
transcendència” amb la intervenció del Dr. José Tolentino Mendoza,
vicerector de la Universitat Catòlica Portuguesa i consultor del
Consell Pontifici de Cultura al Vaticà.

Claustre del monestir de Pedralbes
Wikimedia commons

El dimarts 28 de novembre, de 19 a 20.30 h, es parlarà sobre com “Conviure amb l’absència” amb les escriptores
Care Santos i Isabel-Clara Simó.
El dijous 25 de gener, de 19 a 20.30 h, podrem dialogar al voltant del “Taoisme i confucianisme” amb Lluís
Racionero, director de la Biblioteca Nacional d’Espanya, i Antoni Prevosti, director del Departament de Filosofia
Teorètica i Pràctica de la UB, president de la secció espanyola de la Societat Internacional Tomàs d’Aquino i
director del Centre d’Estudis Asiàtics de la UB.

Del 20 de març al 30 de novembre

Un tomb entre dòlmens

Finalment, el dimecres 31de gener, de 19 a 20.30 h, dialogarem sobre “Espiritualitat ecològica” amb Lluc Torcal,
procurador general de l’orde cistercenc i responsable del projecte Cosmos al monestir de Poblet, i Josep M.
Mallarach, geòleg i biòleg especialitzat en ciències ambientals.

2 de desembre

El preu de cada activitat és de 3 € i cal fer reserva prèvia a reservesmonestirpedralbes@bcn.cat o trucant al 93 256
34 27. El cicle és també una fantàstica oportunitat per visitar lliurement, una hora abans de l’inici de la sessió, el
claustre del monestir, que articula les diverses dependències de la comunitat fundada l’any 1327.

Visió romànica + música al Museu
Episcopal de Vic
2 de desembre

A peu per la Barcelona de les dones

Preu: 3€
Més informació:
Web del Monestir de Pedralbes | Tel. 93 256 34 27 | reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
Hora: De 19 a 20.30 h

2 de desembre

Visites guiades als monuments de Cervera
3 de desembre

Programa de Tardor al MAC

Monestir de Pedralbes
Barcelona (Barcelonès)
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Sapiens.cat utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística i facilitar l'accés i la navegació als seus usuaris. Si continua navegant,
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considerem que n'accepta el seu ús.

Més informació

http://www.sapiens.cat/ca/agenda/cicle-de-dialegs-al-monestir-de-pedralbes-166806.php

Accepto
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Envia-ho a un amic

Imprimeix la pàgina

Descobreix la història amb la
revista Sàpiens.
Subscriu-t’hi ara i rep-la a
casa.

No et perdis res del que
passa a Sapiens.cat amb
els RSS, el Facebook i el
Twitter.

Subscriu-t'hi

Twitter Sapiens.cat

Rep les novetats del web i la revista amb el
newsletter de Sapiens.cat. Si t'hi vols subscriure,
registra't al web o introdueix aquí la teva adreça
electrònica:

Facebook Sapiens.cat
RSS Sapiens.cat
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