LAB AL CELLER – Converses socràtiques al Celler –Setmana Santa 2015

Des de Dynamics, busquem incloure el contrapunt de la cultura i la filosofia en el marc de les nostres activitats. A més de
proporcionar una activitat cultural vinculada a la CULTURA, al PATRIMONI, a la IDENTITAT i al TERRITORI, mirem de
facilitar un ambient propici, que ajudi a escoltar, dialogar i a implementar el coneixement personal.
El mètode socràtic com una via de comunicació ha demostrat ser un bon camí per abordar quins són les nostres eines i
desitjos a partir de la interrogació. Sòcrates va ser el filòsof de l'afirmació "Coneix-te a tu mateix", que va posar el subjecte
humà al centre de tota indagació i a la recerca de la felicitat interior.
Per moderar i ambientar aquesta experiència, es compta amb Humberto Schwab, reputat filòsof innovador, expert en el
diàleg socràtic, en què s'ajuda a treure el potencial de coneixement de cada persona des de l'escolta activa i la
interrogació en grups reduïts.
El diàleg socràtic és el mètode per reflexionar de veritat. Normalment, no sabem escoltar els altres, no sabem quins
pressupòsits bàsics són a dins de la nostra ment i determinen els nostres pensaments i decisions. En el diàleg socràtic
podem donar respostes conjuntament, nous horitzons i clarificar més la nostra manera de ser. Podem reflexionar sobre les
nostres vides i sobre com nosaltres estem definint la bona vida. La filosofia és, senzillament, la investigació dels
pressupòsits. Per fer-ho bé necessitem una disciplina extraordinària i l'art d'escoltar en un entorn d'una qualitat
excepcional. Per un moment, creem un grup idoni, que genera bones idees.
Humberto Schwab estudià física i filosofia a les Universitats d'Amsterdam i Utrech. Ha treballat en educació i ha
promogut la filosofia i el pensament com a via de creixement personal amb dinàmiques allunyades de la tradició
acadèmica. Una filosofia d'innovació que ha creat think tanks i labs en universitats i acadèmies (Amsterdam), amb la qual
ha assessorat empreses de negocis (Estocolm) i administracions governamentals (França, Holanda). Viu i treballa a Sant
Climent Sescebes (Alt Empordà). http://humbertoschwab.net/
En un paisatge incomparable, el programa convida a una experiència personal al costat de l' Enoturisme, que és
coneixement del mitjà, del territori i de la seva cultura en contacte amb les millors bodegues de la zona, amb un diàleg
sobre una temàtica actual com el que s'ha escollit per a aquesta primera edició: "La bona vida".
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PROGRAMA LAB-AL CELLER DE ENOTURISME i FILOSOFIA
Cantallops, Divendres 3 d’Abril de 2015
“L’EXPERIENCIA” (del Celler Masia Serra) i “La Bona Vida” (conversa socràtica amb Humberto Schwab)
•
•
•
•
•
•

10,30 h: Recepció al Celler Masia Serra
Visita a las vinyes
Visita al Celler
Tast
13,30h: Dinar “l’Experiència”, de Masia Serra (Vídeo de “Vine a viure-ho“)
Conversa socràtica: La Bona Vida

PREU PER PERSONA: 69€ Per inscriure's, cal emplenar el formulari que apareix en l'activitat al blog de Dynamics. En el
correu de confirmació s'indiquen els passos necessaris per al pagament.
ANFITRIONS: L'organització és a càrrec de Dynamics, els dinamitzadors culturals de l'Associació Passatges de Cultura
Contemporània, de Portbou. La bodega que ens obres les portes i la seva vinya és el Celler Masia Serra.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: El dilluns 30 de març serà el darrer dia en què es rebran les reserves, llevat que hi hagi
canvis,que s'anunciarien al web. Si s'arriba al màxim de persones, l'organització es reserva el dret d'ampliar el nombre de
grups o establir una nova data d'acord amb els interessats.
COM ARRIBAR-HI: Des de Figueres a Cantallops

Masia Serra,
Dels Solés, 20, 17708
Cantallops
GPS:
42.422800000
2.927256000
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PROGRAMA LAB-AL CELLER DE ENOTURISME I FILOSOFIA
Selva de Mar, Disabte 4 d’Abril de 2015
Mas Estela i “La buena Vida” (conversa socràtica amb Humberto Schwab)
•
•
•
•
•
•

10,30h: Recepció al Celler Mas Estela
Visita a les vinyes
Visita al Celler
Tast
14,00h: Dinar a “Les Escoles” de Selva de Mar
Conversa socràtica: La Bona Vida

PREU PER PERSONA: 60€ Per inscriure's, cal emplenar el formulari que apareix en l'activitat al blog de Dynamics. En el
correu de confirmació s'indiquen els passos necessaris per al pagament.
ANFITRIONS: L'organització és a càrrec de Dynamics, els dinamitzadors culturals de l'Associació Passatges de Cultura
Contemporània, de Portbou. La bodega que ens obres les portes i la seva vinya és el Celler Mas Estela, i el restaurant que
ens acull per a les converses és Les Escoles.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: El dilluns 30 de març serà el darrer dia en què es rebran les reserves, llevat que hi hagi
canvis,que s'anunciarien al web. Si s'arriba al màxim de persones, l'organització es reserva el dret d'ampliar el nombre de
grups o establir una nova data d'acord amb els interessats.
COM ARRIBAR-HI: Des de Llançà a Selva de Mar

Mas Estela
17489 Selva de Mar
GPS:
42º 18' 54.61" N
3º 11' 18.16" E
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