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ana és autor de 'La mandra', un dels llibres de la sèrie sobre els pecats capitals
AT  Foto: Fragmenta Editorial

em per tornar a tot allò que teníem abans i potser no
m"
uintana, autor del llibre 'La mandra' (Fragmenta), diu que aquest

capital pot ser "una vacuna contra la necessitat de productivitat"
huja / @IgnasiMiranda  12/05/2020

t actual, en què el nivell de confinament baixa per anar avançant cap a la nova normalitat,
ue algunes persones tinguin dificultats per afrontar l'experiència. La manera com la societat ha
onfinament, la manca o l’excés d’activitat i també el repte humà que suposa entrar en les fases

da han estat alguns dels temes que Oriol Quintana, doctor en Humanitats per la Universitat
abra i professor adjunt a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS (Universitat Ramon
tractat aquest dimarts en el programa El Mirador de l'actualitat. A més, acaba de publicar el
mandra, dins de la sèrie «Pecats capitals», de l’editorial Fragmenta. Quintana ha dit que “és

fer el diagnòstic de com està vivint la societat el confinament perquè, també en la
, ens veiem obligats a produir i produir, fins i tot en circumstàncies especials o quan no

horari de feina”.

or ha valorat la irrupció tan potent de les eines tecnològiques en aquest moment especial.
ment ha comentat que “les noves tecnologies també ens porten a una manca de descans
tem treballant i, quan descansem, seguim treballant”. El professor ha explicat que, per a ell,
ra és una eina per parar però, segons com, ens pot aturar i  provocar que deixem de fer
hem de fer”. Preguntat si aquesta situació d’alerta sanitària i confinament pot ajudar les
fer un replantejament vital, Oriol Quintana ha explicat que no es considera gaire optimista “ja

questa aturada general, el que fem és lluitar per tornar a allò que teníem abans, i potser no
erò aspirem a tenir la marxa productiva de la nostra societat al màxim”. 

l llibre La mandra ha insistit també en la manera que tenim de fer servir els espais virtuals.
esta qüestió, ha destacat que “la pandèmia ha servit per fer més gran l’influencia de la
a que ja teníem”. Igualment ha afegit que tot plegat “no servirà per replantejar-nos les coses”
ant aquesta realitat, “la mandra esdevé una vacuna contra la productivitat i la necessitat
nstament compartint continguts”. Finalment, Quintana ha valorat com ha viscut la societat el
onfinament: “Hi ha gent que diu que tot això ens portarà a un canvi de vida, però jo crec

ue molts han aprofitat per aïllar-se”. Com a conseqüència d'això, el professor d'Humanitats ha
ue no sap “si hem aprofitat les oportunitats que ens donava el confinament”.

oltar AQUÍ el programa El Mirador de l'actualitat d'aquest dimarts 12 de maig.
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Dijous 21 de maig, a les 6.35, laudes a
Nou a través de Facebook,  Instagram i 
Live.
Tots els diumenges fins al 31 de maig, a
es pot seguir l'eucaristia dominical des d
catedral de Girona per streaming al cana
Youtube del bisbat de Girona.
Tots els diumenges, a las 12.00, celeb
l'eucaristia presidida per l'arquebisbe Jo
Planellas des de la capella del Santíssim
Sagrament de la catedral de Tarragona.
Retransmesa per www.arqtgn.cat, Faceb
Youtube.
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Dimecres 

00:00 L'EVANGELI
00:05 TORN DE NIT
07:00 EL ROSARI
07:25 L'EVANGELI
07:30 LAUDES
08:00 A PRIMERA HORA
09:30 L'HORA DEL CONSUMIDOR
10:00 CINQÜENTERS
11:00 OH 10 MEU!
12:00 FÓRMULA ESTEL
12:35 SALUT NATURAL PER TOTH
13:00 FÓRMULA ESTEL

17:00 TEMPS DE BENESTAR-ÉS G
GRAN

17:30 ÀGORA-FEM FAMÍLIA
18:00 EL MIRADOR
18:40 L'EVANGELI
18:45 VESPRES
19:15 MISSA DE LA CATEDRAL
20:00 L'HORA DEL PATI

21:00 RE 2a.VEGADA-SALUT NATU
TOTHOM

21:30 MÉS ENLLÀ DELS ESTELS
23:00 PÀGINES QUE M'HAN CORP
23:30 COMPLETES
23:45 RÀDIO VATICANA

Tancar!

nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'. Learn more

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els
i l' i l'ú f d l ' ki '

http://www.radioestel.com/index.php?id=clubmes
http://www.radioestel.com/programacio.php
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-18
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-19
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-20
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-21
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-22
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-23
http://www.radioestel.com/programacio.php?fecha=2020-05-24
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=30
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=59
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=18
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=30
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=29
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=14
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=66
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=68
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=32
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=1
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=62
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=1
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=70
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=56
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=43
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=30
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=42
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=75
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=36
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=62
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=53
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=22
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=10
http://www.radioestel.com/llista_programes.php?idprg=23
http://www.iquiosc.cat/catalunya-cristiana
http://radioestel.cat/LOPD-RGPD/politica_cookies.pdf
http://radioestel.cat/LOPD-RGPD/politica_cookies.pdf


20/5/2020 Ràdio Estel

www.radioestel.com/noticia_extendida.php?id=restel&idnot=7133 3/4

  El Rosari   Cant de la Salv

  Laudes   Vespres

  Completes   Missa Catedra

  Missa Montserrat
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