AnyPanikkar2018
El 5 de febrer, al Saló de Cent, va tenir lloc la
inauguració de l’AnyPanikkar2018.
Raimon Panikkar i Alemany va ser filòsof i
teòleg autor d’una vuitantena d’obres
escrites en sis llengües, doctor honoris causa
per les universitats de les Illes Balears,
Tübingen, Urbino i Girona, i professor, entre
d'altres, a les universitats de Harvard i
Califòrnia, va ser una persona de rellevància
mundial en el diàleg entre les cultures i
religions i en la cerca d’alternatives als reptes
del món contemporani.
Raimon Panikkar, ha estat un dels pensadors
catalans més universals de l’època
contemporània.

Entrada lliure
Si el dissabte dia 1 de setembre vols
dinar en la CESFNeri has de fer la reserva
abans del 24 d’agost.
També és possible allotjament a la
CESFNeri

info@casaespiritualitat.barcelona
tel: 686076732
http://casaespiritualitat.barcelona/

“Ecosofia i intuïció
cosmoteàndrica”

La Nostra Casa d’espiritualitat inspirada i
beneida per Raimon Panikkar, porta el segell
de la seva inspiració tant en les linies
estratègiques com en els objectius que
promouen les nostres activitats .
Amb aquest Simposi i altres Conferències i
celebracions programades en la CESFN volen
rendir homenatge a un home que ha fet
possible crear i inspirar un nou paradigma per
la humanitat del segle XXI

Dies 1 i 2 de setembre
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Casas 37-47 Barcelona
FFCC Tres Torres

Jordi Pigem
Doctor en Filosofia,
és professor de
diversos cursos
de Màster i de
Postgrau i ha estat
ponent en diverses
universitats d’Europa
i Amèrica
Doctor en Filosofia, és professor de diversos cursos de Màster i de
Postgrau i ha estat ponent en diverses universitats d’Europa i
Amèrica. És autor, entre d'altres, de Bona crisi: Cap a un món
postmaterialista, La nova realitat, Intel·ligència vital i Àngeles i
robots: La interioritat humana en la societat hipertecnològica. Ha
obtingut el Premi de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
3i el XXV Premi Joan Maragall (2016).

Josep Maria
Mallarach
Josep M. Mallarach,
doctor en biologia,
ambientòleg i
geòleg
Treballa com a consultor en diverses organitzacions
internacionals dedicades a la conservació de la natura i la
salvaguarda d’espais naturals sagrats. Dirigeix un curs de
postgrau sobre valors i significats espirituals de la Natura a
la Universitat de Girona i coordina l’associació Silene. És
autor de diversos llibres sobre aquesta temàtica.

Xavier Perarnau
Ha cursat estudis
d’Antropologia i Filosofia.
Amant de les arts i la
muntanya, aprofundeix i
promou el coneixement i
activitats en relació a la
triada Natura, Art i
Espiritualitat en
ressonància amb
la concepció de l'Ecosofia
panikkariana i la seva
intuïció cosmoteandrica.

Xavier Melloni

SIMPOSI:

És jesuïta,antropòleg, teòleg i
fenomenòleg de la religió.
Diverses immersions a l'Índia li
han permès posar en contacte
elements de la mística hindú
amb la cristiana.. És membre
de Cristianisme i Justícia i
professor a la Facultat de
Teologia de Catalunya i a
l'Institut
de
Teologia
Fonamental

“Ecosofia i intuïció cosmoteàndrica.”

dia1 Setembre
10:00 h : Conferència:
"NOMÉS SOBREVIURAN ELS MÍSTICS"
Jordi Pigem
Col·loqui
11:30: Pausa
12:00 h: Conferència : L'ECOSOFIA EN LES GRANS
TRADICIONS ESPIRITUALS DE LA HUMANITAT
Josep Maria Mallarach
Col·loqui
16:00 h: Taula rodona

És autor de més d’una quinzena de llibres i d'assajos de
diversa índole, tots entorn de l'espiritualitat, la teologia, el
diàleg interreligiós i la mística comparada.

Àngels Canadell

“L'ECOSOFIA, UNA RESPOSTA ALS REPTES
ACTUALS? ”
A.Canadell, J.Pigem - JM.Mallarach - X. Melloni
Coordina la taula: Xavier Perarnau

dia 2 Setembre
10: 00 h: CELEBRACIÓ “Sagrada Realitat”
X. Melloni
Música: Albert Mora , flauta
12:00 h: Exposició: “COSMOTEÀNDRIC”
Grup d’art ViVarium :
Poetesses: Fuensanta Moreno, Berta Cabré.
Pintors:, Enric Pascó, Carme Aiguavives
Joan A. Parés, Albert Pujol"
Música: Carme Vilà, piano

Doctora en Filosofia i directora d’Uniterra (Universitat de la
Terra). Ha estat professora de Filosofia de la Sostenibilitat i
Diàleg intercultural en diverses universitats i co-fundadora
de l’Escola Internacional de Filosofia Intercultural amb seu a
la CESFN. El seu àmbit de recerca és el gir cosmovisional i el
seu reflex en la transformació del model educatiu i en les
pràctiques de vida

Grup d’art ViVarium :
Està inspirada en l'obra de Raimon Panikkar i el seu
pensament filosòfic que gira al voltant dels termes "Silenci,
Paraula, Acció".
Les obres han estat realitzades per algunes de les persones
amb inquietuds artístiques, vinculades al grup Vivarium
Gerisena
Poeteses: Carme Aiguavives, Berta Cabré.

