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"El monestir interior" es presentarà a la III Jornada sobre
Monasticisme Medieval

 

El llibre El monestir interior, la cura del qual va anar a càrrec de les catedràtiques Victoria Cirlot i Blanca Garí, serà presentat a l'inici de
la III Jornada d'Estudis sobre Espiritualitat i Monasticisme a l'Edat Mitjana, amb el nom de Cura sui, que enguany tractarà sobre
"Paisatges místics". Serà el dimecres 18 d'octubre a les 9.30 h al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9,
Barcelona). Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i Anna Castellano, directora i conservadora en cap del Monestir, el presentaran amb
presència de les autores esmentades.

Fragmenta Editorial, 11 octubre 17

El llibre, publicat per Fragmenta, recull quatre estudis i una introducció sobre la relació entre el monestir com a lloc i l'espai interior, a
partir de recerques històriques i anàlisis filosòfiques, literàries i artístiques. A banda de Victoria Cirlot i Blanca Garí, completen el llibre
les aportacions de Caroline Bruzelius, Marco Rainini i Maria Tausiet, totes presentades a la II Jornada Cura Sui, celebrada el 2015.

 

La Jornada s'estendrà durant tot el dia i el programa compta amb la participació de Dominique de Courcelles, autora de La paraula de

l'àngel, Sergi Sancho Fibla, Delfí-I. Nieto-Isabel, David Carrillo-Rangel, Pablo Acosta García, Neus Verger i David Carrillo Rangel. Al final,
s'oferirà un concert del grup Ardit Ensemble i una copa de cava. El preu, que inclou el càtering, és de 10 euros, i ja poden fer-se les
reserves al mateix Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, al telèfon 932 563 427, o al correu
electrònic reservesmonestirpedralbes@bcn.cat. L'aforament és limitat. Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Aquesta activitat ha estat organitzada per l'Institut Universitari de Cultura (UPF), l'Insitut de Recerca en Cultures Medievals i el Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, amb la col·laboració de Fragmenta Editorial.
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Opcions:

Agenda
 

Dijous, 12

Ordenació diaconal de Gilmar
Xavier Dos Santos, de la Comunitat
Catòlica Palavra Viva, per la
pregària i la imposició de mans de
Jaume Pujol, arquebisbe de
Tarragona. Església de Sant Antoni
de Pàdua, Rambla Nova, 105,
Tarragona, a les 19.00 h.

Divendres, 13

20è Aniversari de la consagració
del Santuari de Schoenstatt de
Valldoreix. Vetlla de pregària.
Passeig Prat, 10, Valldoreix, 20.30 h.

 
Dissabte, 21

Recés organitzat per la Federació
de Cristians de Catalunya (FCC).
Estarà conduït pel consiliari de la
FCC, Mn. Joan Costa. Tindrà lloc a
Can Mas Riera, Camí Garingol s/n a
Sant Andreu de Llavaneres, tot just
darrere el cementiri. S'iniciarà a les
10.00 h i acabarà a les 17.00 h. El
termini per fer les inscripcions i
reservar el dinar finalitzarà el 16
d'octubre. Per a més informació i
inscripcions:
fedcristians@federaciocristians.cat o
bé trucant al 933 630 364 (pregunteu
per Lluïsa).
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Dimecres, 11 d'Octubre de 2017 
 Santa Soledat Torres Acosta, verge i Beat Joan XXIII, papa
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Tota la informació continguda en aquesta página és propietat de l'Agència Cristiana de Notícies Flama.info o bé d'altres
mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre. Per a qualsevol dubte entreu a l'apartat contacte/suggeriments.
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