ACTIVITATS del 23 de Juliol al 2 d’Agost de 2014

A QUINA SOCIETAT VIURE? QUINA CATALUNYA VOLEM?
Totes les activitats programades proporcionen respostes -unes més àmplies i d’altres més concretes- a aquestes preguntes bàsiques que cada cop
s’estan formulant més persones que (mal)vivim aquí i, en general, en els països denominats desenvolupats o rics o moderns o avançats.
A Plural-21 s’aborden temes, s’ensenyen tècniques, es recuperen coneixements, s’exposen investigacions, es comparteixen recursos, etc.,
que millorarien la-salut-i-la-vida de la immensa majoria de la població, que significarien un estalvi enorme de dolor i de diners, que simplificarien
la nostra existència diària, i que en part son aplicables de manera immediata i gratuïta. ¡¡¡BENVINGUTS/DES!!!
Cada dimarts, a les 10 h. Trobada gratuïta (el professor només demana a qui vulgui-i-pugui que es faci soci/a de Plural-21)
TEORIA-I-PRÀCTICA DEL QI GONG. Per RICARDO PADILLA, experimentat professor format a Uruguai.
Dimecres, 23 de juliol, de 19,30 h. a 21,30 h. Primera part d‘un curs de 4 hores que acabarà el divendres 25
Col·laboració: 15 €*
LA FÍSICA QUÀNTICA OCCIDENTAL I LA METAFÍSICA ORIENTAL: UNA CONVERGÈNCIA HISTÒRICA
Analitzarem el desenvolupament històric de la física quàntica i d'altres branques de la nova ciència, veient com d’aquí es perfila una nova
cosmovisió que sembla ser coherent en profunditat amb la cosmovisió tradicional de la metafísica oriental. Tant físics quàntics com mestres
orientals han estat conscients de la convergència. Per ALBERT FERRER. Doctor en Filosofia per la Universitat de París-Sorbonne. Professor
Visitant des de 2006 a la SRI SATHYA SAI UNIVERSITY, la millor universitat de l’Índia segons el Govern nacional. Consultor en Educació per la
Generalitat de Catalunya (Pla Nacional de Valors). Membro de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, d.e.p.).
Dijous, 24 de juliol, 19,30 h. Conferència. Activitat gratuïta.
La incidència dels processos econòmics i financers del capital(isme) en la geografia canviant i desigual de l’urbanisme de Barcelona.
Per ANDREU MARFULL, arquitecte, doctorand en Geografia, triple màster http://andreumarfull.wordpress.com/
Divendres, 25 de juliol, de 19,30 h. a 21,30 h. Segona i darrera part d’un curs de 4 hores. Veure explicacions del dimecres 23.
LA FÍSICA QUÀNTICA OCCIDENTAL I LA METAFÍSICA ORIENTAL: UNA CONVERGÈNCIA HISTÒRICA. Per ALBERT FERRER
Dissabte, 26 de juliol, de 10 a 14 h. Curs. Col·laboració: 15 €*
DE COM LA SITUACIÓ GEOPOLÍTICA ACTUAL AFAVOREIX LA CREACIÓ D’UN ESTAT CATALÀ INDEPENDENT
Per ROGER MALLOLA. Nascut el 1969, és enginyer de camins per la Universitat Politècnica de Catalunya y ha cursat un màster en relacions
internacionals a la Universitat d’Amsterdam. En l’actualitat està escrivint la seva tesi doctoral sobre el tema de la conferència
Dissabte, 26 de juliol, 16 a 20 h. Curs. Per ALBERT FERRER (veure dimecres 23).
Col·laboració: 15 €*
COM L'AVENC DE LA NOVA CIÈNCIA QUÀNTICA POSA EN EVIDENCIA LES FAL·LÀCIES DE LA CIÈNCIA MATERIALISTA I MECANICISTA.
Després de veure els dies 23 i 24 de juliol la convergència històrica entre física quàntica (occidental) i metafísica (oriental) seguirem els avenços de
la nova ciència quàntica al llarg del segle XX. Aquests desenvolupaments posen clarament de manifest totes les fal·làcies de la ciència materialista
i mecanicista de la modernitat, mostrant que el que es va pretendre que era ciència en realitat era ideologia, i que el que es denigrava com a
superstició (la metafísica) resulta ser cert, vertader, i convergeix amb la nova ciència quàntica.
Dilluns, 28, de 19,30 h. a 21,30 h. Primera part d’un curs de 4 hores que acabarà el divendres 1 de agosto. Por ALBERT FERRER. Col·labor.: 15€*
LA TEORIA DE L’EDUCACIÓ INTEGRAL. Examinarem en aquestes dues sessions els fonaments teòrics (pedagògics, filosòfics, espirituals,...) de
l’educació integral no nomes a Occident, com es fa tot sovint, sinó també a l’Índia, que es fa menys sovint, tant en les tradicions de saviesa com en
pedagogs contemporanis. El que es dibuixarà serà un fonament molt sòlid per defensar l' educació integral en un mon encara predominantment
materialista; els fonaments explicats també ens permetran comprendre millor el sentit profund de l’educació integral.
Dijous, 31 de juliol, 19,30 h. Debat-preguntes. Activitat gratuïta. Qui vulgui, que porti algun aliment per a donar a una ONG
LA REENCARNACIÓ: A FAVOR I EN CONTRA. Però en contra no des del punt de vista modern (materialista i ignorant: “Ens morim i s’ha
acabat tot”) sinó des del punt de vista tradicional (“L’ésser que som i que ara està en el estat humà, pot passar per un número indefinit
d’estats de l’ésser, i al morir a l’estat humà, en general neix a un estat nou, i per tant no-humà”)
A favor: JESÚS MORALES, terapeuta espiritual amb 20 anys de pràctica. En contra: LLUÍS BOTINAS, co-autor del llibre DE MARX A PLATÓN.
Retorno a la tradición occidental (1999; encara queden exemplars)
Divendres, 1 d’agost, de 19,30 h. a 21,30 h. LA TEORIA DE L’EDUCACIÓ INTEGRAL. Segona part. Per ALBERT FERRER (veure dimecres 23)
Dissabte, 2 d’agost, 16 a 20 h. Curs. Per ALBERT FERRER (veure dimecres 23).
Col·laboració: 15 €*
LA PRÀCTICA DE L’EDUCACIÓ INTEGRAL. Després d'haver examinat es dilluns 28 i el divendres 1 d’Agost els fonaments teòrics (pedagògics,
filosòfics, espirituals,…) de l’educació integral, analitzarem les eines practiques de pedagogia aplicada, resseguint les possibilitats pedagògiques en
cadascuna de les diverses dimensions d' aquesta visió multidimensional que es per definició l’educació integral. Tanmateix, veurem com teoria i
praxi no es poden dissociar, doncs les eines son inoperants sense la intenció adequada; aquí es on la perspectiva espiritual, denigrada per la
tecnocràcia moderna, adquireix el seu paper qualitatiu decisiu.

* DESCOMPTE: 25 % soci*s, parat*s, jubilat*s i estudiants

NOTA: Ningú deixi de venir per raons econòmiques
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