
 

FÍSICA QUÀNTICA METAFÍSICA ORIENTAL I EDUCACIÓ INTEGRAL 

 

Per ALBERT FERRER 

 

Quatre cursos complementaris, una oportunitat!!!      

 

ACTUALITZACIÓ 
 

NOTA ACLARIDORA 

Ja vam enviar aquest missatge fa un parell de dies. El motiu de que ara el rebis de nou és 

comunicar-te que, degut al poc temps amb que he organitzat aquest Cicle, al acabar el dimecres 

la primera part del Primer Curs, vaig demanar a l’ALBERT FERRER que demà divendres, 

abans de començar la segona part faci un bon resumen del que va explicar ahir, i li va semblar 

bé. La idea és que algunes persones més puguin conèixer les seves investigacions i propostes 

incorporant-se al Primer Curs... i potser també a tot el Cicle. 

  

A continuació, el que ja vam enviar modificant només les col·laboracions* del Primer Curs i 

del conjunt del Cicle. 

 

BENVINGUT/DA!!! 

 

 

El comú amic OCTAVI PIULATS1 va establir el pont entre l’ALBERT FERRER i jo  

cap el 10 de juny aprofitant que l’Albert, que resideix a l’Índia, estava uns dies a Barcelona.  

L’Albert té un bon currículum: 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), membre de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, e.p.d.),...   

 

A més, parlant amb ell aviat vaig comprendre que els seus coneixements i les seves 

experiències entraven de ple dins dels continguts ALTRES SABERS que vol donar a conèixer 

la PLURIVERSITAT EN MARXA que som l’associació Plural-21. I això tan a l’apartat 

ALTRES SABERS PROVINENTS D’ALTRES CIVILITZACIONS com a la vessant 

ALTRES SABERS PROVINENTS DE LA SOCIETAT OCCIDENTAL MODERNA 
però silenciats o relegats pel món oficial. Amb l’avantatge que l’Albert porta 17 anys fent una 

investigació que justament En RAIMON PANIKKAR (e.p.d., En Raimon va ser President 

d’Honor de Plural-21 des del primer moment nostre fins l’últim dia seu) va guiar i animar amb 

entusiasme: l’elaboració d’una educació integral que sumés la millor ciència occidental amb el 

coneixement espiritual, tradicional, metafísic oriental.  

 

                                                 
1 OCTAVI PIULATS: Pioner de l’ecologisme a Catalunya, un dels fundadors de la primera i heroica revista 

INTEGRAL, implicat amb els Die Grünen alemanys i amb varies organitzacions més d’aquí, Doctor en Filosofia i 

Professor a la Universitat de Barcelona, autor de set llibres (Lecciones sobre Hiperión: ensayo sobre la filosofía de 

la unificación de F. Hölderlin, 2001, Goethe y Montserrat, 2001, Enfermedades y riesgos de la telefonía móvil y 

las antenes, 2002, Salud y belleza con agua de mar, 2002, Egiptosophia: relectura del mito al logos, 2006, 

Historia de la salud natural, 2010, Ecofilosofía, 2013)  i de centenars d’articles, etc. 



Vaig decidir, doncs, aprofitar l’avinentesa per oferir a l’Albert que ens fes una presentació de 

les seves llargues i intenses recerques, i vam organitzar en el nostre local el Dijous 19 de juny 

la Conferència:  
 

Presentació d’un PROJECTE D’EDUCACIÓ INTEGRAL ORIENT-OCCIDENT. 

Educació Internacional per a un Mon Nou. 

La superació de la modernitat i el retorn de la Tradició Sagrada 

 

Els 17 assistents vam quedar amb ganes de sentir-lo més, i així li vaig dir. Però l’Albert tenia 

que retornar a l’Índia. Més tard em va comunicar que el viatge s’havia demorat, i a corre-cuita 

vam coordinar els quatre cursos presentats a continuació. 

 

Dues darreres observacions:  

*en 24 anys d’activitats, em sembla recordar que és el primer cop que dono tan protagonisme a 

una mateixa persona. Però a més de que considero que puc-podem aprendre d’ell, tinc la 

impressió que l’Albert està també obert a escoltar aportacions crítiques i a aprendre de mi-

nosaltres a fi de millorar l’educació integral que proposa... 

*l’Albert té apadrinats-acollits cinc nens indis. Els diners que pugui recollir d’aquests cursos 

l’ajudaran...  

 

Encara que es pot assistir a un curs sol, per potenciar l’assistència i per aprofitar la major 

comprensió que dona el conjunt dels cursos, inscriure’s als quatre tindrà un preu reduït de 40€. 

 

Divendres 25 de juliol, 19,30 h. a 22 h. Curs.        Col·laboració: 10€* 

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.  

 

Dissabte, 26 de juliol, de 16 a 20 h. Curs.                  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 juliol i Divendres 1 d’agost, 19,30 h. a 21,30 h. Curs 4 hores.   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. 



 

Dissabte, 2 d’agost, de 16 a 20 h. Curs.             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.  
 

BENVINGUT/DA!!! 
 

Lluís Botinas, President de Plural-21, investigador independent 
 

* DESCOMPTE: 25 % socis, parats, jubilats i estudiants            
 

NOTA: Ningú deixi de venir per raons econòmiques 
 

Plural-21, Associació per a la cura de la vida en un planeta viu  
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Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Família         Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 

 

 

 

 

 


