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Activitats: Mens sana in corpore sano
Enviada per xvalls2 el 05/Nov/2015 - 18:26

Encara que sembli un miracle, pels temps que corren, tornen els Pessics de Saviesa, en el que serà la seva quarta
temporada; organitzat pel Professorat de Filosofia de la Catalunya Central . Ramon Alcoberro i Pericay, professor
de Filosofia Moral a la Universitat de Girona i a la UOC, serà el primer conferenciant de la nova etapa, que aquest
mes es dedica al lema "Mens sana in corpore sano. El parèntesi dualista". La xerrada de Ramon Alcoberro es
titula "Alguns elements per a una filosofia del cos. El ridiculum vitae és", i tindrà lloc aquest dijous, a les 20 h, a la
sala d'actes del Centre Cultural el Casino. Ramon Alcoberro parlarà sobre el fet de que el cos és l'únic que tenim i
(potser) també l'únic que som. Per això, pensar des del cos és una aposta per pensar des del concret, en un
temps de crisi de grans idees.

El cicle Pessics de saviesa persegueix la divulgació del pensament i el coneixement filosòfic, i forma part del
programa d'art i pensament contemporani del Centre Cultural el Casino. Està organitzat conjuntament amb el Grup
de Professors de Filosofia de la Catalunya Central.
La resta de xerrades que inclou el Pessics de saviesa d'aquest mes són les següents:
- Dijous 12 de novembre. "Córrer, una experiència integral". A càrrec de Francesc Torralba, director de la
Càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull. L'objectiu de la conferència és reflexionar sobre una
pràctica física que té profundes implicacions mentals, emocionals i espirituals: córrer.
- Dijous 19 de novembre. "Reflexions sobre la qualitat de vida: més enllà del dualisme cos i ànima". A càrrec
de Begoña Román, professora a la Facultatde Filosofia de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè
d'ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya. La xerrada esmentarà que
quan parlem de salut ho fem des de l'antropologia, des d'un model de societat i des del que aquesta societat
concep com a qualitat de vida. Es tracta de reflexionar sobre la deficiència en el concepte de qualitat de vida que
se'n deriva del dualisme cos i ànima, així com del individualisme imperant en el nostre model de societat.
Totes les conferències es faran a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino a les 20 h.
Hi col·laboren Diputació de Barcelona, Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Llibres Parcir i
Fragmenta Edicions.
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