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Formació sobre el llibre Cervell i transcendència, de Ramon Maria
Nogués
04/07/2012 4:29 publicada per Comunicacio Escola Pia

Més de 20 escolapis religiosos i laics, participen en la proposta de formació sobre el llibre Cervell i transcendència
(Fragmenta), de Ramon Maria Nogués, a càrrec del mateix autor i organitzada per la Congregació Provincial de l'Escola Pia
de Catalunya. Les trobades tenen lloc, de dilluns a divendres, fins al 6 de juliol.

En aquest llibre, l'autor estudia detalladament qüestions com ara la singularitat humana, l'emergència del jo, el brodat del
món mental, la trama fina de la transcendència, les seves modalitats i configuracions (religions, savieses i espiritualitats...)
La transcendència és analitzada no com un fenomen del món mental que només s'expressaria descompensadament en el
món religiós, sinó com una constant de la ment humana que necessita precisament ser atesa en marcs d'orientació ben
conreats a fi de mantenir adequadament l'estabilitat de l'original psiquisme humà.

Ramon Maria Nogués és catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de
l'Educació de la Universitat Autònoma. Ha fet estudis de Pedagogia, Filosofia i Teologia, i és doctor en Biologia per la
Universitat de Barcelona. Treballa en genètica de poblacions, especialment en poblacions humanes aïllades. Ha estudiat
temes de neurobiologia evoluti
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