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‘El silenci en temps
hipermoderns’, nova sessió
dels Diàlegs de Pedralbes

Aquest dijous, 24 d'octubre, a les 19.30 h, se celebra una nova sessió dels Diàlegs de Pedralbes amb el títol ‘El silenci en

temps hipermoderns'. El protagonitzaran Pablo d'Ors, escriptor i doctor en teologia, i Cinto Busquet, llicenciat en

bioquímica i filologia catalana i doctor en teologia. Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia, catedràtic de filosofia

de la URL conduirà la conversa.

Redacció, 24 oct. 13

Els Diàlegs de Pedralbes van néixer el desembre passat 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 en 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 i Daniel Marguerat han passat ja pel cicle. 

Per assistir a la sessió d'aquest dijous 24 d'octubre, cal una inscripció prèvia al correu electrònic

pedralbes@fragmenta.cat, tot i que s'ha hagut d'habilitar una sala annexa perquè ja s'ha omplert l'aforament de la sala

principal. Pels assistents hi haurà, a més, la possibilitat de visitar lliurement el monestir una hora abans de l'inici de la

sessió.

Fins a finals d'any hi ha programats el diàleg de dijous 21 de novembre que tractarà de ‘La religió a l'espai públic', amb els

periodistes António Marujo i Arturo San Agustín (en substitució de Vicenç Villatoro, anunciat prèviament). I el dijous 11 de

desembre hi ha previst el tema ‘Espiritualitat i empresa: Una contradicció?', amb els professors Antonio Argandoña i Josep

M. Lozano. En tots ells és necessari confirmar l'assistència també a pedralbes@fragmenta.cat.

L'acte tindrà lloc al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i serà retransmès per internet via streaming a l'adreça

http://barcelonacultura.bcn.cat.
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Opcions:

Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'agencia Flama.info o bé d'altres mitjans, la qual cosa s'av isarà sempre.
Per a qualsevol dubte entreu a l’apartat contacte/suggeriments.
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