La primera conferència del cicle 90 minuts per viure supera totes
les expectatives i omple l’aforament de l’aula magna del Centre
Cultural Terrassa
140 persones han assistit a la primera sessió d’aquest cicle inspirat en la persona. El
president de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Ignasi Cusidó, ha presentat el cicle
que tindrà lloc el segon dilluns de cada mes al Centre Cultural Terrassa. Cusidó ha
explicat que la Fundació vol recuperar l’esperit de les conferències que s’havia celebrat
anteriorment a Caixa de Terrassa però ‘donat els moments tant complexes que ens han
tocat viure, era oportú dedicar aquest nou cicle a les persones’, ha conclòs.
Les conferències, com el seu nom indica, tindran una durada de 90 minuts en què el
ponent farà la seva intervenció i després obrirà un espai de debat i preguntes. L’objectiu
és crear un espai de reflexió que faciliti les eines per viure aquests moments de canvis.
Aquest nou cicle ha estat una iniciativa del Consell Consultiu de la FACT en col·laboració
d’Amadeu Barbany, organitzador d’un cicle similar portat amb molt d’èxit a la ciutat de
Granollers.
‘Estem vivint un segle apassionant’
El músic Natxo Tarrés ha obert la primera sessió superant tota les expectatives
d’aforament. 140 persones han assistit a la seva ponència on Tarrés ha convidat al
públic a buscar espais de reflexió que ens permeti ‘centrar-nos en l’aquí i l’ara’. La
ponència de Tarrés ha girat entorn del canvi de paradigma i ha afirmat que ‘un
paradigma és una realitat consensuada i avui tots vivim en una realitat consensuada’.
En aquest sentit Tarrés assegura que ‘som co-creadors de la realitat’ de manera que ‘la
realitat que vivim la generem nosaltres amb la nostra actitud, les nostres creences i les
nostres experiències’. ‘Estem vivint un segle apassionant, que ens obliga a canviar del
fer al ser’.
Al llarg d’una hora Tarrés ha fet un anàlisi dels moments convulsos que estem vivint i
aposta per ‘tirar endavant una altra realitat consensuada ja que el model actual és
insostenible’.
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PROPERA SESSIÓ: Dilluns 14 de març · 19h
LAIA DE AHUMADA
Doctora en filologia catalana i escriptora

‘Espiritualitat i sostenibilitat’
L’espiritualitat del s. XXI s’emmarca en un temps de crisi global que implica una nova
manera de posicionar-se en el món i de relacionar-se amb la Terra, les persones i el
propi ésser.

Posicionar-se des d’aquesta tríada, comporta una espiritualitat que vol anar més enllà,
no només de les religions, sinó dels paràmetres pels quals es regeix el món actual.

L’exposició és basarà, entre d’altres, en les dades aportades pels darrers llibres
d’entrevistes publicats per la ponent: A cel ras. Converses amb joves pastors (Pagès,
2013) i Espirituals sense religió (Fragmenta, 2015).
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