flyer pessics1_2014.pdf 1 26/02/2014 10:03:26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pessics
de Saviesa
NOVES MANERES D’ENTENDRE
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NOVES MANERES D’ENTENDRE
L’ESPIRITUALITAT A OCCIDENT
La plenitud del buit
LLOC: Sala d’actes del Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27)
Dijous, 20 de març. 20.00 h
BELLESA I ESPIRITUALITAT
A càrrec del Sr. Amador Vega. Doctor en filosofia per
l'Albert-Ludwigs-Universität de Friburg de Brisgòvia
(Alemanya) i catedràtic d'estètica a la Universitat Pompeu
Fabra.
Propostes per un retorn o una nova fundació de la bellesa en
el si de l'espiritualitat occidental, tot fent referència a figures
religioses, poetes i artistes.
Dijous, 27 de març. 20.00 h
DONES I ESPIRITUALITAT EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA
A càrrec de la Sra. Maria del Mar Griera. Doctora en sociologia
i professora a la Universitat Autònoma de Barcelona
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Les tradicions religioses i espirituals són, simultàniament,
espais de reproducció de les desigualtats però també de
reinvenció i resignificació dels rols de gènere. L'objectiu
d'aquesta conferència és indagar sobre la importància
creixent de les dones en les formes d'espiritualitat
contemporània, i també explorar sociològicament el paper de
les dones en l'espiritualitat contemporània i les seves
conseqüències en termes de transformació social.
Dijous, 3 d’abril. 20.00 h
RELIGIOSITAT, ESPIRITUALITAT I INDIFERÈNCIA A LES
SOCIETATS OCCIDENTALS
A càrrec del Sr. Carles Salazar. Catedràtic d’antropologia de la
Universitat de Lleida
Agnosticisme, ateisme o simplement indiferència davant del
fet religiós han anat creixent en les societats occidentals en els
darrers cent anys. L'objectiu d'aquesta xerrada és intentar
explicar les causes d'aquest fenomen tan peculiar del món
occidental des d'una perspectiva antropològica, i especular
sobre un possible renaixement de la religiositat en aquestes
mateixes societats en un futur proper.
Organitza:
Grup de Professors de
Filosofia de la Catalunya Central
Amb la col•laboració de:

Amb el suport de:

