
ABRIL-MAIG 2019

Si tens el carnet de Biblioteques 
de Barcelona i vols rebre 
informació de les activitats de  
la teva biblioteca, dona’t d’alta  
al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.

#SacralitatDeViure
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https://twitter.com/hashtag/SacralitatDeViure


dijous 4 d’abril, 19 h

La poesia, eina devocional
Lluís Solà, poeta i dramaturg, i Jesús Aguado, poeta i 
especialista en l’Índia
De l’Índia fins a casa nostra, ja sigui fa milers d’anys o avui mateix, la 
poesia ha servit per a lloar la bellesa, cantar el misteri i interrogar-se 
sobre un mateix. 
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80)

dilluns 8 d’abril, 19 h

Infància i adolescència: cel i terra
Sònia Kliass, psicòloga i assessora familiar, i Sònia Castaño, 
educadora
Dos valuosos testimonis que compartiran les seves visions sobre 
com acompanyar infants i adolescents des del respecte pel que són, 
amb amor i consciència, perquè no perdin la seva connexió vital. 
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

dilluns 15 d’abril, 19 h

Ecologia profunda
Ángeles Parra, directora de Biocultura i presidenta de Vida Sana, 
i Pedro Burruezo, músic, periodista i director de The Ecologist
N’hi ha prou amb una defensa del medi ambient utilitarista i super-
ficial, o més aviat cal una ecologia que tingui en compte també els 
anhels espirituals i profunds de l’ésser humà?
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte 
(Provença, 480)

dilluns 29 d’abril, 19 h

Contemplació i compromís social
Laia de Ahumada, escriptora, i Olga Fajardo, docent i 
especialista en mística
És compatible una vida contemplativa amb una d’activa i fortament 
compromesa amb la societat? Parlarem de com trobar l’equilibri 
entre la sempre etèria frontera entre l’interior i l’exterior. 
Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)

dijous 2 de maig, 19 h

La ciència com a revelació
Jordi Pigem, filòsof de la ciència, i Josep M. Mallarach, 
geòleg i assessor mediambiental
La ciència contemporània, a mesura que avança, ha d’anar renun ciant 
als seus prejudicis materialistes i «revelant» la sacralitat de la vida.
Biblioteca El Clot - Josep Benet (pl. de les Glòries Catalanes, 37-38)

dimecres 8 de maig, 19 h

Alimentar el cos, nodrir l’ànima
Bonnie Cohen, nutricionista i rabina, i Montse Castellà, 
presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes
Aquesta sessió és un punt de trobada entre el cos i l’esperit, en què 
la salut no pot convertir-se en una obsessió fins al punt d’oblidar la 
cura espiritual.
Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)

I també:
Dijous 9 de maig, 19 h
Cuentos del alma
Rubén Martínez Santana, narrador 
Basat en autors de tradició jueva, budista, sufí, musulmana i cristiana. 
Biblioteca Zona Nord (Vallcivera, 3 bis)

LA SACRALITAT DE VIURE

Parlar de la sacralitat de viure és parlar de ciència, de ri-
tuals, d’arts, de nutrició i salut, de criança…; en definitiva, 
de tots aquells àmbits que ens fan tornar a connectar amb 
la nostra essència primera, més enllà d’uns dogmes i unes 
creences en particular, per a afrontar una vida més rica i 
amb sentit, tant individualment com col·lectivament. 

Cicle coordinat i presentat per Dídac P. Lagarriga
Hi col·labora: Oficina d’Afers Religiosos. Àrea de Drets de 
Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l’Ajun
 ta ment de Barcelona
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