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Petrarca i Giovanni Boccaccio.
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L'Humanisme

són:

Dante

humanistes

Alighieri,

propugnava

Francesco

els

"studia

humanitatis", una formació integral de l'home

Humanisme històric

en tots els aspectes fundada en les fonts
clàssiques grecollatines.
En

l'humanisme

es

van

desenvolupar

la

gramàtica, la retòrica, la literatura, la filosofia
moral i la història, ciències lligades estretament
a l'esperit humà, en el marc general de la
filosofia. Així com també les arts liberals o tots
els sabers dignes de l'home lliure enfront del
Miguel Ángel Buonarroti

L'humanisme és un moviment intel·lectual,
filosòfic i cultural europeu estretament lligat al
Renaixement. L'origen se situa en el segle XIV
a la península Itàlica, especialment a Florència,
Roma i Venècia.
Els humanistes se senten interessats en el
renéixer (Renaixement) de la filosofia, art i
cultura clàssiques grecoromanes. Col·loquen
l'home en el centre d'interès i estudi, de
l'univers (antropocentrisme), davant l'actitud

dogmatisme tancat de la teologia predominant
en l'Edat Mitjana.
Van

ser

destacats

pensament:

l'anglès

representants
Thomas

d'aquest

Moro,

l'italià

Giordano Bruno, Erasme de Rotterdam, Nicolás
de Cusa, Lorenzo de Mèdici, i els espanyols
Lluís Vives i Antonio de Nebrija. Leonardo da
Vinci va ser el model del savi humanista,
abastant els diferents camps del saber.
Article complet:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/12/humanismehistoric.html

________________________________________________________________________________

L’humanisme, avui

El

"Nou

Humanisme"

o

"Humanisme

Universalista" o "Moviment humanista" és un
corrent de pensament que ha donat origen a
nombroses institucions: La Comunitat per al
Desenvolupament Humà, el Partit Humanista,
el Centre de les Cultures (avui denominat
Convergència
Mundial
Mario Luis Rodríguez Cobos (Silo)

de

d'Estudis

les

Cultures),

Humanistes,

el

Centre

Món

Sense

Guerres i Sense Violència i múltiples fronts

- El reconeixement de la diversitat personal i

d’acció.

cultural.

La idea principal del moviment humanista és:

- L'afirmació de la llibertat d'idees i creences.

"Tracta als altres com vols que et tractin".

-

El

moviment

humanista

avui

és

un

gran

El

rebuig

a

tot

tipus

de

violència

i

discriminació.

moviment social que expressa, en accions, el

El fundador va ser Mario Luis Rodríguez Cobos,

pensament del nou humanisme.

àlies "Silo” (Argentina)

Les propostes humanistes se centren en:

http://www.youtube.com/watch?v=X6k5t9dK0Lw&feature
=related
http://www.pressenza.com/npermalink/el-maestro-silo

- L'ésser humà com a valor central.
- L'afirmació de la igualtat d'oportunitats per a

Veure l’article complet:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/12/lhumanisme
-avui.html

tots.
________________________________________________________________________________
L’Associació Humanista de Comunicació (AHC)

Associació Humanista de Comunicació (AHC). Nombre de registre
en el d'associacions de les Illes Balears (NRAIB): 5200. NIF:
G57306995. Seu: CEPA. Son Canals. C/ Son Canals, 10. 07008
Palma. Illes Balears.
L'associació Humanista de Comunicació (AHC) neix el 13 de
novembre de 2004 a Flassaders, a Pama, Mallorca, Illes Balears,
com a resposta a una necessitat de comunicació transversal
d'informacions i valors humanistes, entre persones.
Principi: Prioritzem l'atenció a les persones sobre la creació de
riquesa econòmica sense mesura.
Pretenem la responsabilitat solidària de creixement individual i
social, des del respecte a nosaltres mateixos i als altres, així com
a les idees pròpies i a altres idees, llengües, cultures, terres,
natura i medi-ambient.
Pensam que només mitjançant la paraula i el consens es poden
resoldre les diferències i avançar civilitzada i solidàriament.
Condemnam i rebutjam totes les agressions, violències i falsedats.
Subscrivim la Carta de la Terra, la Declaració Universal dels
Drets Humans i la Carta de Principis del FSM:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/06/lassociaciohumanista-de-comunicacio.html
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/10/declaraciouniversal-dels-drets-humans.html
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/11/carta-deprincipis-del-forum-social.html
Veure l’article complet:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/12/lassociaciohumanista-de-comunicacio.html

Un Arbre

Un arbre,
fulles verdes i brots secs,
fruits madurs que ens esperen,
qualsevol les pot collir.
Un ocelló que crida la seva mare
que mai més no tornarà.
Un arbre,
ja les fulles han caigudes,
les branques estan rompudes
i la soca ja no hi és,
tampoc hi ha aquells dos cors
que recordaven
uns amors que ja hauran passat.
Un arbre,
ja les cendres només queden,
i els vents les repartiran,
per ell ja tot s’ha acabat,
però queda una llavor
que renaixerà
i dins noltros
per sempre estarà.
Un arbre…
Lletra (1967): Jaume Caldentey Bennassar
Música (1968): Francisco Suñé Figuera
WEB: http://www.balearweb.net/archumanista

