r aimon panikk ar (Barcelona 1918 –
Tavertet 2010) és sens dubte el pensador català contemporani més reconegut internacionalment, autor d’una vasta i profunda obra de
filosofia marcadament intercultural que vol recollir els dispersos fragments del real (cosmos,
Déu i home) en una fecunda i integradora visió
cosmoteàndrica.
Les I Jornades Raimon Panikkar volen ser una
oportunitat per començar a pensar en diàleg
amb les diverses tradicions filosòfiques, amb i des
de la base i l’impuls de l’obra que ens ha llegat
Raimon Panikkar.

Comitè organitzador
Norbert Bilbeny, Octavi Piulats, Ignasi Moreta,
Àngels Canadell i Xavier Serra
Secretari
Nemrod Carrasco

Facultat de Filosofia UB (Departament d’Història
de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura;
Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica),
Fragmenta Editorial, Fundació Vivarium Raimon Panikkar, Institut d’Humanitats de Barcelona i Casa Àsia.
Més informació: jornadespanikkar@gmail.com

I Jornades
Raimon Panikkar
Universitat de Barcelona
16-18 de novembre del 2011

Dimecres,
19.30

Divendres,

Conferència inaugural

9.30

12.30
13.00
16.30

Ponència

àngels canadell : «La consciència

de Raimon Panikkar»

del temps en Raimon Panikkar»
Debat
Pausa
Ponència
jordi pigem : «Després de Nietzsche: Panikkar
i l’obertura de nous camins de pensament»
Debat
Dinar

10.30
11.00
11.30

17-11-2011

Ponència

fr ancesc torr alba : «La pacificació
10.30
11.00
11.30

18-11-2011

agustín pániker : «La dimensió oriental

Dijous,
09.30

16-11-2011

12.30
13.00

del món segons Raimon Panikkar»
Debat
Pausa
Ponència
x avier serr a : «El tercer ull del coneixement»
Debat
Dinar

19.00

Taula rodona (a Casa Àsia) sobre «Panikkar
a Catalunya»
Obre l’acte rafael bueno
Modera l’acte norbert bilbeny
Hi intervenen ignasi moreta, octavi
piulats, jordi porta i jaume pòrtulas

Ponència

x avier melloni : «La dimensió mística
17.30
18.00
18.30

19.30
20.00

del pensament de Raimon Panikkar»
Debat
Pausa
Ponència
jaume angelats : «El diàleg indispensable
en Raimon Panikkar»
Debat
Fi de la Jornada

fragmenta

w w w. f r a g m e n t a . e s

Totes les sessions tindran lloc a l’Aula Gran de la Facultat de
Filosofia de la UB (Montalegre, 6, quarta planta, Barcelona), tret de la taula rodona del divendres a la tarda, que tindrà
lloc a la Sala Tagore de Casa Àsia (Palau Baró de Quadras,
Diagonal, 373, Barcelona).
Entrada lliure. Aforament limitat.

fundació

v i va r ium

