Ment i Matèria: una aproximació al
pensament conscient simbiòtic de Raimon
Panikkar, Ramon Margalef i James Lovelock.

Data: dimarts, 14 de maig del 2019
Horari: de 18h a 21h
Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (c/Carme, 47, 08001 Barcelona)
“Vòrtex Vital” és una activitat cultural i científica que pretén conscienciar de la
importància de la biomimètica com a innovadora disciplina necessària per a construir un
món realment sostenible i compromesa amb el progrés social i el respecte pels altres
éssers vius.
La activitat està organitzada pel Biomimetics Sciences Institute (BSI) amb la
col·laboració del Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea (AE-BKH).
El programa consta de tres parts cardinals:
 Presentació de la missió i visió del BSI i de l’AE-BKH, i dels punts de connexió
i entre les dues entitats: simbiosi d’objectius i impacte transversal en diferents
nivells culturals, científics i socials.
 Breus intervencions acadèmiques a càrrec d’experts de l’àmbit de les ciències
naturals, sobre les figures de Ramon Margalef i de James Lovelock, en
celebració del centenari del seu naixement, i en record de la seva visió panòptica
de la natura i per l’aportació de la teoria de Gaia, respectivament.
 Un concert a càrrec de l’artista Lídia Pujol i la seva formació, el qual farà un
homenatge musical al teòleg i filòsof Raimon Panikkar, també en celebració del
centenari del seu naixement, tot transmetent una consciència especial de les
dualitats Occident-Orient, cos-esperit i finit-infinit, amb vincles arrelats a la
Natura.
Aquest acte, en el qual s’uneixen paraula, pensament i música d’una manera molt
especial, promou el progrés paral·lel de ciència i consciència, com també una visió
holística de la Natura, què contempla la relació simbiòtica entre el tangible i l’intangible
present en tots els éssers.
En finalitzar l'acte se servirà una copa de cava al Jardí penjant barroc Mercè Rodoreda
(1r pis de l’Institut d’Estudis Catalans).

Aforament limitat. Es prega confirmació a Kimberly Katte, barcelona@acadeuro.org, o
tel. 93-2701727 (matins).

