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Els Pessics de Saviesa d'aquest
mes de març reflexionaran sobre el
silenci
S'han programat tres conferències que es duran a terme els dijous 8, 15 i 22 de
març a la Sala d'Actes del Casino a les 8 del vespre
El cicle Pessics de Saviesa, que durant aquest de març pivota sobre l'eix temàtic "Reflexions sobre
el silenci", té com a objectiu principal la divulgació del pensament i el coneixement filosòfic i està
organitzat per l'Ajuntament de Manresa (Centre Cultural el Casino) i el Grup de Professors de
Filosofia d e la Catalunya Central, i en aquesta ocasió es compta amb la col·laboració de
Fragmenta Editorial.
El dijous 8 de març, tindrà lloc la primera de les xerrades titulada "Contemplar el silenci, un exercici
d'actitud filosòfica", a càrrec Dr. Nacho Bañeras, filòsof, escriptor i director de l'escola Cura Sui Filosofia per la vida. El Dr. Bañeras reflexionarà com les persones han d'encaixar el silenci en el
brogit de les seves vides atrafegades per inquietuds i problemes, i així aquietar la ment i duu a
terme un recolliment interior.
A continuació, el dijous de la setmana següent, dia 15 de març, Berta Meneses, religiosa Filipense i
mestra Zen parlarà sobre "Diàleg creatiu entre el silenci d' Orient i la paraula Occident". Meneses,
que és professora de matemàtiques i presidenta de l'Associació Zen Dana Paramita i
vicepresidenta de la Fundació Valors Humans Espiritualitat Emergent, filosofarà sobre el diàleg
creatiu, silenci, cos i ment.
Finalment, la xerrada "Silenci i qualitat humana", a càrrec de Teresa Guardans, Doctora en
Humanitats, autora de "La verdad del silencio", professora del CETR i col·laboradora de la
Universitat de Barcelona, tancarà el bloc de trobades d'aquesta edició, el dijous 22 de març.
Guardans exposarà el paper que juga el silenci i la paraula com a pilars imprescindibles del
coneixement humà.
Totes les conferències es duran a terme a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino a les 8
del vespre
Programa de conferències Reflexions sobre el silenci
Dijous 8 de març a les 20 h
Contemplar el silenci, un exercici d'actitud filosòfica
A càrrec de Dr. Nacho Bañeras, filòsof, escriptor i director de l' escola Cura Sui - Filosofia per la
vida
Lloc: Sala d'actes del Casino (Passeig Pere III, 27)
Dijous 15 de març a les 20 h
Diàleg creatiu entre el silenci d' Orient i la paraula Occident
A càrrec de Berta Meneses Rodríguez, religiosa Filipense i mestra Zen.
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Lloc: Sala d'actes del Casino (Passeig Pere III, 27)
Dijous 22 de març a les 20 h
Silenci i qualitat humana
A càrrec de Teresa Guardans, Doctora en Humanitats, professora del CETR (www.cetr.net) i
col·laboradora de la Universitat de Barcelona
Lloc: Sala de reunions del Casino (Passeig Pere III, 27)
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