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PROGRAMA

Introducció i Presentació
Pare Enric Puig, SJ
President del Patronat IQS

Dijous, dia 1 de juny de 2017
Conferència
Cervells, Religions i Espiritualitats
Dr. Ramon Maria Nogués
Catedràtic Emèrit d’Antropologia Biològica, UAB

Dimecres, dia 7 de juny de 2017
Conferència
Cosmologia, Física Quàntica i Espiritualitats

Dr. David Jou Mirabent
Catedràtic de Física de la Matèria Condensada, UAB
En finalitzar cada una de les dues conferències, tindrà lloc un col·loqui
entre el conferenciant, el Dr. Albert Florensa, (Càtedra d’Ética de l’IQS) i
el Sr. Ferran Relea (Promoció 1968 de l’IQS), amb la participació dels assistents.
NOTES: (1) Acte obert a tothom, entrada lliure.
(2) Es prega confirmar l’assistència al correu-e aiqs@aiqs.es o al telèfon +34 932 672 012

PROPÒSIT
Hi ha ànsia d’espiritualitat. Segurament
com a mitjà i no com a objectiu. Ànsia de
transcendència. De la transcendència que ens
porta, a través de l’ètica, a ser més dignes. A
través de l’estètica, a gaudir de la bellesa. A
través de l’espiritualitat, a les religions
simbòliques .
Nosaltres, que hem tingut més aviat una
formació acadèmica científica i tècnica;
nosaltres, que també hem tingut -ni que sigui
per tradició-, una formació religiosa, ens
preguntem on és la Ciència i on és la
Transcendència, avui? On és la Raó i on la Fe?
Com es relacionen? Quin són els límits? Què
ens diuen les Neurociències? Què ens diuen les
Tecnociències? És l’espiritualitat només, una
conseqüència d’una hiperactivitat del cervell
emocional?
Abordar aquests temes des de l’anàlisi
de la Ciència i la seva relació amb la Transcendència per veure l’impacte que aquesta
relació té en els comportaments individuals és
el propòsit d’aquestes conferències.
“La recerca espiritual ha de ser un camí d’alliberament, de donar sentit a la
vida, de proposar visions de la realitat que possibilitin les actuacions
responsabes de cadascú envers els altres, la societat humana i la preservació
de la integritat de la terra.”
Del llibre del Dr. Ramon Maria Nogués, “Neurociència i espiritualitat”
“L’espiritualitat és una necessitat no imprescindible per sobreviure. És una
opció de llibertat, un luxe de l’esperit, d’una riquesa sense cap rerefons de
sospita.“
Del llibre del Dr. Ramon Maria Nogués, “La salut espiritual”
“No sabem amb seguretat si les matemàtiques són un invent humà o el
descobriment d’una realitat profunda preexistent respecte als éssers humans,
i tal vegada preexistent respecte al Univers. Quelcom semblant ens passa
amb Déu … /… La possibilitat de que Déu sigui un invent humà no exclou
l’interès de la idea de Déu per preguntar-se amb major profunditat sobre el
món, al igual que la possibilitat de que les matemàtiques siguin un invent
humà no exclou el seu interès bàsic en la comprensió del món observable.”
Del llibre del Dr. David Jou, “Déu, Cosmos, Caos”
“Resulta necessari i urgent examinar el món no tan sols des de la ciència, la
tecnologia i l’economia, sinó també des d’una perspectiva humanista, política
i religiosa, crítica i profunda.”
De l’Epíleg del Dr. David Jou a “Angels i robots” de Jordi Pigem

