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Dimecres, 16 d'A bril de 2014
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Agenda
Dimarts, 15
17.00 h., "La passió segons Sant
Mateu". Basílica de la Sagrada
Família, Barcelona.
Dimecres, 16
Missa crismal.
Dijous, 17
Missa de la Cena del Senyor

Contacte
“Una espiritualitat sense Déu?”, nou Diàleg de Pedralbes amb Ramón
Andrés i Marià Corbí

Tens algun suggeriment o vols
contactar amb Flama?

Newsletter
"Una espiritualitat sense Déu?", és el títol d'una nova sessió dels Diàlegs de Pedralbes que comptaran amb Ramón Andrés, assagista,
poeta i estudiós de la música, i Marià Corbí, director del Centre d'Estudi de les Tradicions de la Saviesa. L'acte, com és habitual, tindrà

Vols rebre les notícies directament al
teu correu electrònic? Subscriu-te

lloc aquest dijous, 20 de febrer, a les 19.30 hores, al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9) dins el cicle
"Diàlegs de Pedralbes" i serà presentat per Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia, catedràtic de filosofia de la URL.

Redacció, 19 feb. 14
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Els Diàlegs de Pedralbes van néixer el 2012 organitzats pel Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes amb la intenció de consolidar un
punt de trobada i reflexió al voltant de l'espiritualitat a la ciutat de Barcelona, tot reflexionant sobre la relació de l'espiritualitat amb
diversos àmbits. Jorge Wagensberg, David Jou, Pere Lluís Font, Vicente Merlo, Arcadi Oliveres, Teresa Forcades, Victoria Cirlot, Narcís
Comadira, Rafael Argullol, Armand Puig, Joan Garriga, Berta Meneses, Karma Lekshe Tsomo, Marie Blamary, Daniel Marguerat, Pablo
d'Ors, Cinto Busquet, António Marujo, Arturo San Agustín, Antonio Argandoña, Josep M. Lozano, Francesc X. Marín i Carles Salazar han
participat en els diferents diàlegs que s’organitzen mensualment.
Les properes activitats confirmades són "Espiritualitat i ecosensibilitat", amb Sònia Fernàndez-Vidal i Jordi Pigem, el 20 de març; "Cervell,
espiritualitat i mística", amb Ramon M. Nogués i Francisco Rubia, el 10 d'abril; "El sagrat en els entorns profans", amb Lluís Duch i Amador
Vega, el 22 de maig; "Les fonts espirituals de l'ètica", amb Francesc Torralba i Yves-Charles Zarka, el 19 de juny, i "La naturalesa, font
d'espiritualitat", amb Francesc Torralba i Enzo Bianchi, el 18 de setembre.
Per assistir a la sessió d'aquest dijous, 20 de febrer, a les 19.30h, cal una inscripció prèvia al correu pedralbes@fragmenta.cat. Pels
assistents hi haurà, a més, la possibilitat de visitar lliurement el monestir una hora abans de l'inici de la sessió.
L'acte serà retransmès per internet via streaming a l'adreça http://barcelonacultura.bcn.cat.
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Patrocinat per Fundació Dr. Albert Bonet
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