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Mascarell,
cicle Diàlegs
panikkarians
que ha
girat
al voltanta dels
8
volums publicats fins ara de l'Opera Omnia Raimon Panikkar els darrers mesos,
tasca que ha emprès Fragmenta Editorial. A la sessió de cloenda hi
intervindran, també, l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta i la presidenta de la
Fundació Vivarium Raimon Panikkar, Milena Carrara. Vicente Merlo, doctor en
filosofia, i Agustín Pániker, editor i indòleg, mantindran l'última conversa
aquest dijous i parlaran del llibre L'experiència vèdica, que els propers dies
arribarà a les llibreries.

Sí, accepto

No, vull saber-n

El cicle, que va començar el setembre de 2013, ha comptat ja amb la
participació de Victoria Cirlot, Jordi Pigem, Francesc Torralba, Vicenç Villatoro,
Laura Borràs, Jaume Pòrtulas, Eduard Cairol, Josep-Maria Terricabras, Victòria
Camps, Ignasi Moreta, Joan-Carles Mèlich, Àlex Susanna, Xavier Melloni i
Amador Vega.
Els Diàlegs panikkarians estan organitzats per la Fundació Vivarium Raimon
Panikkar, la Institució de les Lletres Catalanes i Fragmenta Editorial i compten
amb la col·laboració de l'Institut d’Hu manitats de Barcelona i Casa Àsia.
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Hospital veterinari

“Allò que vaig viure a l’Esplai, encara em
queda” Catalunya Religió
La cultura i l’Església catalana es queda
sense Albert Manent Catalunya Religió

canisifelis.com/hospital
Totes les especialitats i serveis. Última tecnologia per al diagnòstic

“La Pasqua Jove de Girona és un punt de
referència” Catalunya Religió
La Setmana Santa a Tortosa Catalunya
Religió

més noticies
La cultura i l’Església catalana es queda sense Albert Manent
Dm, 15/04/2014

(Jordi Llisterri - CR) Aquest dilluns ha mort Albert Manent. Escriptor, historiador,
poeta, biògraf, dialectòleg, estudiós del noucentisme, activista cultural,
cronista de la resistència, mestre d’historiadors i investigadors... Una...
veure més

Pasqua jueva: “Tenim l'obligació d'educar els nostres fills en el que
significa la llibertat”
Dm, 15/04/2014

(David Casals i Vila –CR) Aquest any CatalunyaReligió.cat ha decidit viure la
festivitat de la Pasqua jueva minut a minut. En un hotel de l'Eixample de
Barcelona, un centenar de persones han celebrat aquest dilluns a la nit

Vetlla de pregària ecumènica per obrir la
Setmana Santa Catalunya Religió
Pasqua jueva: “Tenim l'obligació
d'educar els nostres fills en... Catalunya
Religió
El dejuni i l’abstinència, pràctiques
modernes Lluís Serra
Mor el monjo Pere M. Puig, el primer
postulant de Montserrat després de la...
Catalunya Religió
Última gestió vaticana d’Albert Manent
Oriol Domingo

aquesta festivitat.
Tots ells formen...
veure més

Mor el monjo Pere M. Puig, el primer postulant de Montserrat
després de la Guerra Civil
Dll, 14/04/2014

(Abadia de Montserrat) Aquesta diumenge a la nit ha mort el pare Pere M. Puig,
monjo de Montserrat. Tenia 96 anys, en feia 73 que era monjo i 68 que va ser
ordenat sacerdot. La missa exequial tindrà lloc a la Basí...

M'assemblo a Judas o a Maria, que plora
al seu Jesús?, el Papa en la... News.va
Catalunya Religió
Francis Van Der Lugt S.I. Jesús Renau
L'acció social com a experiència
espiritual Catalunya Franciscana

veure més

Voluntaris de Càritas Sant Feliu, "no estem per rebre, estem per
donar"
Dll, 14/04/2014

(Bisbat de Sant Feliu de Llobregat) La nova Càritas dels bisbat de Sant Feliu ha
celebrat a Montserrat el primer aplec dels voluntaris. 450 voluntaris van
participar en la trobada que es va iniciar...
veure més

170 participants a la trobada diocesana de Joves de Lleida
Dll, 14/04/2014

(Bisbat de Lleida) El passat dissabte, 5 d’abril, 170 joves del bisbat de Lleida es
van trobar al Paranimf de l’Acad...
veure més
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El més vist
1/04/2014 | Enric Puig, Hilari Raguer i Joan

Llort, Creu de Sant Jordi 2014
1/04/2014 | “Volem reforçar la identitat

social de la Companyia de Jesús a
Catalunya”
1/04/2014 | Rouco, ¿per què no calles?”
9/04/2014 | Piris: “Aquest projecte no

solucionarà res”
1/04/2014 | El Congrés del Laïcat de

Dll, 14/04/2014

(CR) En el context de Setmana Santa la Comunitat de Sant’Egidio proposa
cada any una pregària pels testimonis de la fe del nostre temps. És una
convocat...
veure més

“La Pasqua Jove de Girona és un punt de referència”

Catalunya serà a Poblet l'octubre de
2015
7/04/2014 | “Anem normalitzant la

docència de la religió”
8/04/2014 | “Subirachs vivia com si el

Dll, 14/04/2014

(Josep Casellas – CR/Girona) La Cellera de Ter i Amer acolliran, el dia 19 d’abril,
la trenta-vuitena edició de la Pasqua Jove que organitza la Delegació Episcopal
de...
veure més

La Setmana Santa a Tortosa
Dll, 14/04/2014

(Anton Monner –CR) La importància històrica i religiosa de la mil·lenària, l’antiga
Dertusa romana, es troba ben reflectida en la celebració de la seva Setmana
Santa, repleta d’actes religiosos i socials. Van començar el dia 3...
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escultor de la façana de la Passió de la
Sagrada...
15/04/2014 | La cultura i l’Església

catalana es queda sense Albert Manent
11/04/2014 | “Pere Claver tenia un esperit
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