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B A N YO L E S

El Darder acull la xerrada ‘Panikkar i
Banyoles’, en què es presentarà l’Opera
Omnia Raimon Panikkar
Ràdio Banyoles

Divendres 1 d’octubre · 14:23

L’acte anirà a càrrec dels banyolins Xavier i Esteve Serra, coordinador de l’edició catalana i
traductor, respectivament.

La Biblioteca de Banyoles ha programat per aquest dissabte la xerrada ‘Panikkar i Banyoles’, a càrrec
de Xavier Serra, coordinador de l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, i Esteve Serra,
traductor d’alguns dels seus volums. Durant la conferència, s’explicarà la relació del filòsof i pensador
amb la ciutat, i com diverses sincronies han permès que diferents banyolins hagin participat en l’edició
catalana de l’obra.
L’Opera Omnia Raimon Panikkar està publicada en català per Fragmenta Editorial, amb coordinació a
càrrec de Xavier Serra, que és llicenciat en filosofia i diplomat en teologia i ciències religioses. ‘Una
Cristofania’ nés el darrer volum publicat fins ara, el dotzè de la vintena prevista.
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és
una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg
intercultural i interreligiós.
La presentació tindrà lloc aquest dissabte a les 12 h al Museu Darder de Banyoles. L’entrada és lliure,
però l’aforament és limitat.
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La col·lecció Opera Omnia
Raimon Panikkar, coordinada
pel banyolí Xavi Serra,

El Consell aprova la licitació
del nou contracte de
recollida als municipis,

Banyoles commemorarà el
50è aniversari del Mundial
d’esquí nàutic amb una

