Cicle de Conferències Any Panikkar al Palau Robert

VIURE EL PENSAMENT
DE RAIMON PANIKKAR
L’Any Panikkar ens convida a posar en el centre la figura del filòsof i teòleg
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918
- Tavertet, 2010
): reflexionar sobre la seva

obra i trajectòria, però també repensar, en diàleg (crític) amb Panikkar,
aquells temes que el van inspirar. I tot això, amb la mirada posada també en
una aplicació pràctica d’aquest pensament.

➢ Un cicle de conferències i taules rodones en quatre dimarts entre els mesos
d’octubre i desembre del 2 018
➢ De 19h a 2 1h
➢ A la Sala Cotxeres dels jardins del Palau Robert
➢ El cicle complementa l’exposició «Kosmos Panikkar», que es pot visitar a
la sala 1 del Palau Robert entre l’11
-10
-2018i el 3 
-2
-2 019

Organitza: Casa de l’Ésser
Col·laboren: Palau Robert i Fragmenta Editorial

Programa

Dimarts 23 octubre del 2018:
PENSAR AMB RAIMON PANIKKAR
Ignasi Moreta
Presenta l’acte Montse Castellà Olivé
Actuació musical de Sara Hamann Julià i Laura Hamann Julià

Dimarts 13 de novembre del 2018:
EL NO-TEMPS DE L’INSTANT PRESENT
Montse Castellà Olivé i Jordi Palou-Loverdos
Presenta l’acte Agustí Rochet
Actuació musical de Joan Anton Mateu

Dimarts 27 de novembre del 2018:
APROXIMACIONS PRÀCTIQUES INSPIRADES EN EL PENSAMENT DE PANIKKAR
Aleix Bonfill Garcia, Inês Castel-Branco i Pere Monràs Vinyes
Presenta l’acte Gemma Téllez i Bernad
Actuació musical de Carles Benítez, Cristina Duran Coroleu, Joan Planas i Maria Yndurain Miracle

Dimarts 11 desembre del 2018:
LA VIDA QUE NEIX D’UNA NOVA INNOCÈNCIA
Xavier Melloni
Presenta l’acte Ignasi Moreta
Actuació musical de la Selva Martínez i Álvarez

●
●
●
●
●

Horari: de 19a 21h
Lloc: Sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107. Barcelona)
Entrada lliure. Aforament limitat.
Arranjaments florals durant el cicle a càrrec de Maria Ponsà
Recull d’imatges i de moments a càrrec de Calafell La Foto

Ponents
Ignasi Moreta
Professor a la UPF, comissari de l’Any Panikkar i editor de Fragmenta, on es publica l’Opera Omnia
Raimon Panikkar.
Montse Castellà Olivé
Instructora de meditació, presidenta de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i membre del
consell assessor de la Casa de l’Ésser.
Jordi Palou-Loverdos
Vicepresident de la Casa de l’Ésser, formador de meditació i mediació en conflictes.
Aleix Bonfill Garcia
Coordinador adjunt de l’atenció espiritual i religiosa de la Província d’Aragó de l’O. H. Sant Joan de Déu i
doctorand en el pensament panikkarià.
Inês Castel-Branco
Editora d’AKIARA books, autora de La gota d’aigua segons Raimon Panikkar.
Pere Monràs Vinyes
Metge oncòleg, president del Biomimetics Sciences Institute de Barcelona.
Xavier Melloni
Antropòleg, fenomenòleg de les religions i teòleg.

Què és la Casa de l’Ésser?
L’associació Casa de l’Ésser vetlla pel benestar de l'ésser humà en totes les
seves dimensions, pel reconeixement social de la seva espiritualitat i amb
la vocació d’acollir i enxarxar persones i col·lectius que anhelen ésser
motor de transformació i construcció d’una societat més cohesionada,
equitativa i creativa.
www.casadelesser.org · @casadelesser

La Casa de l’Ésser es va constituir com a associació a Barcelona el 26de setembre de 2016. Està formada per
un conjunt de persones plural, heterogeni i amb vocació de servei.
Som un col·lectiu de ciutadanes i ciutadans compromesos que hem escollit “ésser part de la solució” i estem
en línia amb les tendències constructives vinculades a noves maneres de veure el món.

Motivacions
Hem creat la Casa de l’Ésser perquè hem vist que, davant d’una societat sovint desencantada i esgotada,
d’una societat del benestar que viu en perpetu malestar, s’imposa cercar una ruta alternativa. Cal
preguntar-se ara: Qui som realment? Com hem construït la nostra identitat? Ens toca despertar a una visió
diferent del món, a una nova forma d’experimentar la Vida... a una nova consciència. Cal construir i vetllar
per tal que l’interior de les persones esdevingui un espai, un lloc que les possibiliti des de la maduresa i
l’autonomia a sostenir-se a si mateixes.
Hem constatat que comencen a despuntar persones i experiències que creuen veritablement en l’ésser humà
i que posen la persona al centre de les decisions, que defensen des de l’autenticitat valors com el diàleg,
l’alegria pel bé dels altres —bé comú—, l’empatia, la compassió, la solidaritat i l’amor. Creiem que és una
urgència/emergència extrapolar aquesta experiència a tota la societat i que requereix d’un treball personal
enfocat a harmonitzar allò que fem amb allò que pensem i allò que sentim, per a potenciar la sensibilitat
situacional, la qualitat humana i el retorn al que és essencial.

Missió
El propòsit de la Casa de l’Ésser és poder contribuir a facilitar, i d’alguna manera catalitzar, tot aquest procés.
La seva missió és la de vetllar per al desenvolupament de la persona des de totes les seves dimensions -física,
emocional, social i espiritual- i també la de conscienciar de la importància del respecte a totes les etapes vitals,
des de la concepció fins a la mort, per millorar la qualitat humana.
El context

La societat mundial està en un procés de canvi en la manera de percebre el món i de fer les coses. Es tracta
d’un canvi de paradigma, segons la UNCTAD (2010): “Un nou paradigma de desenvolupament està sorgint
dels vincles de l’economia i la cultura, que abasta aspectes econòmics, culturals, tecnològics i socials, tant a
nivell macro com micro”.
Aquesta transformació es pot resumir en el pas de la cultura del tenir a la de l’ésser, on l’experiència interior
de si mateix, de la pròpia missió de vida i de les grans preguntes sobre l’existència passen a un primer terme
més enllà del tenir, superant l’afany il·limitat de possessions o la voluntat incessant de dominar els altres. Es
tracta d’un desplegament de la consciència de l’ésser humà.
Creiem que a Catalunya hi ha unes confluències històriques i un marc circumstancial que fan que sigui
realment singular per assumir el canvi que la societat està reclamant. Som un model i ens observen. Està en
una situació única en el món per fer un salt endavant i fer un nou assaig de societat amb uns paràmetres
innovadors i aplicables universalment. Catalunya pot mostrar a altres pobles d'Europa i del món com
construir ponts cap al nou paradigma emergent i bastir una societat de nova generació que porti les persones
i les comunitats humanes cap a la plenitud de l'ésser. Aquest trets característics no són nous. Catalunya té
una cultura, símbols i referents intangibles coneguts arreu del món, que justifiquen la nostra força interna de
caràcter moral i sobirania espiritual, que són fonament d’un caràcter lliure, que anhela fer lliures els altres,
tant individus com pobles.
La nostra aspiració com a Casa de l’Ésser és enxarxar individualitats a fi de formar una massa crítica que
esdevingui motor de transformació i de construcció d’una societat més cohesionada, creativa,
emocionalment equilibrada, i amb bons nivells de salut i benestar, tant personal com social, que evolucioni
vers un nou model de realitat que posa la persona en el centre de tota consideració. Reconeixem la persona
en la seva totalitat i amb visió integral que nodreix, transversalitza i unifica tots els àmbits que estructuren la
nostra societat. Com bé deia Panikkar, som un nus en una xarxa de relacions.

