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Dijous, 10 de febrer a les 19 h

Models globals de la realitat, de Llull a Xirinacs

JORDI BERENGUER RODRIGO (Badalona 1974). És progra-
mador informàtic, emprenedor i empresari amb més de vint 
anys d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions 
web i administració de sistemes. Desenvolupa els seus pro-
pis models de la realitat basant-se en el Globàlium, així com 
aplicacions pràctiques basades en aquests models, com un 
Sistema Operatiu Humà en forma d’aplicació mòbil. El no-
vembre de 2020, va impartir un taller d’Iniciació al Globà-
lium a l’Alberg Rural El Negre. Actualment, desenvolupa el 
projecte Opengea, una xarxa per al desenvolupament coo-
peratiu d’aplicacions globals. 

En aquesta conferència ens preguntarem si té sentit i és possible conèixer la Realitat i veu-
rem com gràcies a Xirinacs i el seu model filosòfic Globàlium, hem fet un pas de gegant en 
aquesta comesa. El Globàlium representa un llegat de gran vàlua del qual els catalans ens 
hauríem de fer dignes i no ignorar, ja que és un tresor que ens va deixar i que conté la llavor 
que pot transformar el nostre pensament, i així també la nostra realitat.

Dissabte, 12 de febrer a les 12 h

La cornamusa i la Tres Quartans en l’entorn musical europeu 
del XVIII 

RAMON REDORTA VILA (Vic 1972). Va estudiar Cornamusa 
i Flabiol a l’Aula de Música Tradicional Catalana de l’Escola 
de Música de Figueres. Postgrau en Educació Musical per la 
UAB. Mestre de Música a l’Escola Primària.

Músic especialista en música tradicional catalana, multi 
instrumentalista intèrpret de cornamusa i flabiol, recreador 
històric de la Coronela de Barcelona. 

L’acompanyaran els músics Enric Serra que tocarà la tarota; 
Jordi Bancells el bombardí. El conferenciant Ramon Redorta 
tocarà el flabiol, el tabal i la cornamusa. 
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Plaça Fossar de les Moreres 2-4, 08003 Barcelona

Us convidem a assistir a les conferències presencials de la Diada de Santa 
Eulàlia 2022, que tindran lloc a la nostra seu del Fossar de les Moreres 2-4 
de Barcelona. 
Presentarà Jordi Miravet, president del Memorial 1714. 


