
Fa deu anys, cinc llibres de Fragmenta van 
arribar per primer cop a les llibreries. Ens mo-
via la voluntat d’oferir als lectors llibres clàssics i 
d’assaig en l’àmbit de la recerca espiritual entesa 
en un sentit molt ampli i rigorosament indepen-
dent. Al llarg d’aquests deu anys el projecte ha 
anat augmentant en amplitud i ambició. Vam co-
mençar publicant només en català: ara ho fem en 
català, en castellà i en portuguès. Vam començar 
publicant llibres sobre l’àmbit religiós en exclusi-
va: posteriorment ens hem anat obrint a discipli-
nes afins (filosofia, literatura…). Vam començar 
adreçant-nos exclusivament a un públic adult: 
ara comptem també amb una col·lecció d’àlbums 
il·lustrats adreçada als infants.

La motivació de fons, però, no canvia: volem fer 
un servei a totes les persones, grans i petites, que 
es fan preguntes. Els llibres de Fragmenta no te-
nen la pretensió de voler donar resposta a les 
preguntes, sinó la humilitat de voler acompanyar 
el lector en les seves indagacions. No es tracta, 
doncs, de donar respostes tancades, sinó d’ajudar 
a fer-se les preguntes adequades i de proporcio-
nar instruments per aprofundir-hi.

El III Fòrum Fragmenta permetrà posar en con-
tacte autors i lectors per celebrar aquesta aven-
tura compartida.

Ignasi Moreta, Inês Castel-Branco

i equip de Fragmenta

Amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Programa
Formulari d’inscripció

 Lloc  Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
                    C. de la Nena Casas, 47, Barcelona
       FGC: Les Tres Torres

16.00  Acte conjunt

  ¿Una espiritualitat sense religió? 
  Laia de Ahumada, Josep Cobo, Xavier Melloni
  i Joan-Carles Mèlich

INF      Jocs teatrals: posar-se en el lloc de l’altre
  Marta Millà

     
17.30  Cloenda institucional

18.00  Concert de Lídia Pujol, acompanyada a la guitarra 
per Guillermo Rizzotto

19.00  Copa de cava i pastís d’aniversari

INF   Activitats infantils dirigides a nens i nenes de 3 a 12 
anys, mentre els seus pares estan participant en una 
altra activitat per a adults
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 09.30 Inscripcions

 10.00 Obertures

  Narrar la vida: el poder transformador
  de les històries. Jordi Amenós

INF  El silenci del bambú: meditació amb els nens
  Eva Palanca

 10.30 Treball de grups (activitats simultànies)
       
 1 Invitació a un temps meditatiu a partir de la  

“Contemplació per assolir amor” dels Exercicis 
Espirituals d’Ignasi de Loiola

  Xavier Melloni

    2 Humans i posthumans
  Albert Cortina, Miquel-Àngel Serra i Jordi Pigem

         3 Per a una filosofia literària
  Joan-Carles Mèlich

INF  4 Contacontes per als infants (Petit Fragmenta)
  Laia de Ahumada, Jordi Amenós, Halil Bárcena, Marta 

Millà i Tina Vallès

 12.00 Descans (coffee break)

 12.30 Treball de grups (activitats simultànies)

        1 Seminari de lectura sobre Pluralisme
  i interculturalitat, de Raimon Panikkar 
  Jordi Pigem (s’aconsella portar el llibre corresponent)

      2  ¿Som capaços d’infinit?
  Ramon M. Nogués, Pere Lluís Font i Lluís Duch

        3  L’islam a Occident
  Dolors Bramon, Halil Bárcena i Dídac P. Lagarriga

INF 4 Taller d’il·lustració: fem un llibre!
  Inês Castel-Branco (s’aconsella dur una samarreta vella, 

una bata o un davantal)

 14.00 Dinar al jardí

Nom i cognoms

Adreça postal

Codi postal i població

Telèfon / mòbil

Adreça electrònica

¿Vindràs amb menors? 

Nom i cognoms                                                                  Edat

Nom i cognoms                                                                  Edat

Nom i cognoms                                                                  Edat

¿Et quedaràs a dinar?

Menú d’adults (15 €)                            Menú infantil (10 €)                                              

10.30 Treball de grups. ¿A quin t’inscrius?                1     2     3     4

12.30 Treball de grups. ¿A quin t’inscrius?                1     2     3     4
       

¿Vols rebre notícies relacionades amb Fragmenta?          Sí             No

Aboneu el preu de la inscripció (10 € els adults, 5 € els nens), que podreu 

descomptar en llibres de Fragmenta adquirits durant el Fòrum), o el de la 

inscripció i el dinar junts (total: 25 € els adults, 15 € els nens) al següent 

compte de La Caixa, fent-hi constar el vostre nom i cognoms:

               ES31 2100 3064 3722 0038 4387

Envieu aquest formulari, tan aviat com pugueu (abans del 14 de maig), a:

  Fragmenta Editorial

  Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª

  08024 Barcelona

  fragmenta@fragmenta.cat

També podeu omplir-lo on-line a www.fragmenta.cat.


