La crisi axiològica arrel de totes les crisis que
sofreix el nostre món. Com manejar-nos amb ella.
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CeTR torna a organitzar una nova
edició de les Trobades Internacionals. El
8è Encontre vol tractar de donar respostes
a la crisi axiològica arrel de totes les crisis
que sofreix el nostre món i com manejar-nos amb ella, investigant com desenvolupar un saber per a la creació de projectes
col·lectius. Per a això reunirem a un grup
especialitzat d›investigadors per a avançar
en la comprensió i el desenvolupament de
l›epistemologia axiològica.
En el trànsit de societats preindustrials
a industrials i d›industrials a societats de
coneixement i innovació i canvi continu,
els països i les regions estan sofrint moltes
formes de crisis provocades per grans i
freqüents transformacions: crisi econòmica, política, social, educativa, de relacions
internacionals, epistemològica, religiosa,
d›equitat i marginació, etc.
En les noves circumstàncies de supervivència i culturals, radicalment diferents
del passat, cap dels patrons anteriors ens
serveix. Necessitem amb urgència solucions. No podem esperar que ens baixin del
cel, ni tampoc que les dicti la naturalesa
mateixa de les coses.
Estem en condicions d›heretar tota la
saviesa del passat, però no podem heretar les seves formes de pensar, de sentir,
d›organitzar-nos i actuar, ni tampoc les
formes que els nostres avantpassats van
viure la qualitat humana i la qualitat humana profunda que van anomenar espiritualitat. Sabem que només des de la qualitat
humana i des de la qualitat humana profunda podrem solucionar totes les nostres
crisis; tant les que provoquen el pas de les
societats preindustrials a industrials com
les que provoquen el pas de societats industrials a societats de coneixement i canvi
continu.

Avui hem de crear nosaltres mateixos
aquestes noves formes de viure la
saviesa i l›espiritualitat. En les societats
de coneixement, les tecnociències
transformen contínuament les nostres
maneres de viure, de relacionar-nos i,
com a conseqüència, les nostres formes
de pensar, sentir, actuar i organitzar-nos.
Hem de disposar de coneixements per a
projectar i conduir la marxa accelerada
de les nostres tecnociències i les seves
conseqüències polítiques, econòmiques,
morals, espirituals, etc. Els nostres
projectes axiològics han de conduir les
tecnociències i no al revés. Les nostres
tecnociències no poden continuar
funcionant descontrolades, com un
aprenent de bruixot, regides únicament
pels interessos del mercat.
La crisi axiològica està en la base de totes les altres crisis i és, molt possiblement,
la més greu que ha sofert la nostra espècie.
Necessitem crear un saber explícit per a
manejar-la adequadament. Necessitem
crear un saber sobre el tractament de l’axiològic, una epistemologia axiològica que
ens digui com analitzar l’axiològic, com
crear postulats i projectes col·lectius al pas
accelerat de les nostres tecnociències, com
fer transformacions axiològiques, com heretar la gran saviesa dels nostres avantpassats en societats globalitzades. Per a totes
aquestes tasques no n›hi ha prou amb la
raó i amb la lògica de les ciències.
La creació d›aquest saber haurà
d›abordar-se des de diverses disciplines
fins a arribar a proporcionar a les nostres
societats, en tots els seus nivells, mitjans
per a crear els seus propis postulats i projectes axiològics. Aquests no poden venir
des d›una imposició autoritària, sinó que
haurien de néixer i desenvolupar-se democràticament, per consens, i arrencant de la
qualitat humana dels seus constructors.
Apuntar aquestes tasques és el que
ens proposem en aquesta Trobada; intercanviar estudis i experiències de cara al
desenvolupament i, si cal, creació d›aquest
saber explícit sobre el tractament de l’axiològic, teòricament i pràctica.

Ponències i participants

Principis i tasques de l’Epistemologia Axiològica
Marià Corbí
especialista en epistemologia, doctor en Filosofia, llicenciat en Teologia, ha estat
professor a ESADE Business School, actualment dirigeix el CeTR (Centre d’Estudi de les
Tradicions de Saviesa).

Tasques de l’epistemologia axiològica respecte de l’espiritualitat
J. Amando Robles
doctor en Sociologia, llicenciat en Filosofia i en Teologia, ha estat professor a l’Escola
Ecuménica de la Universidad Nacional de Costa Rica i actualment és membre fundador i
investigador del CEDI (Centro Dominico de Investigación, Heredia, Costa Rica).

La formalitat del valoratiu o axiològic
Marta Granés
llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental, Enginyera Tècnica Agrícola i Màster en
Humanitats, doctoranda per la Complutense de Madrid, és membre de l›equip
investigador de CeTR.

Fi de l’epistemologia mítica i paradigma postreligional
José Mª Vigil
doctor en Ciències de l’Educació, és responsable del portal Koinonia, de l’Agenda
Llatinoamericana i de la revista Voices. És membre de la ASETT Associació Ecuménica
de Teòlegs i Teòlogues del Tercer Món, Panamà.

La formalitat axiològica en els textos budistes mahayana
Montse Cucarull
llicenciada en Ciències Químiques i en Farmàcia, és membre de l’equip investigador de
CeTR.

La importància de la gestió de la motivació en el cultiu de la qualitat humana
Teresa Guardans
llicenciada en Filologia i doctora en Humanitats és professora de CeTR i professora
col·laboradora a ESADE. Lidera un projecte per a la formació de professors de les
escoles que té com objectiu proporcionar materials didàctics per a adquirir i conrear el
desenvolupament interior.

La crisi axiològica des de la filosofia de Nietzsche
Flavio Senra
doctor en Filosofia per la Universitat Complutense, és professor del Màster en Ciències
de la Religió en la Pontifícia Universitat Catòlica de Mines, Belo Horitzó, Brasil. També
coordinador del Programa de Pós-Graduació en Ciències de la Religió en la mateixa
Universitat, és president del consell director de l’Associació Nacional de Pos-graduació i
Investigació en Teologia i Ciències de la Religió (Anptecre).

Les ciències de la complexitat i l’epistemologia axiològica
Sergio Nestor Osorio
doctor en Teologia, pregrau en Humanitats i en Filosofia. Màster en Programació
Neurolingüística i en Bioètica Global. Actualment és professor assistent en la Facultat
d›Educació i Humanitats en la Universitat Nova Magrana, en Bogotà-Colòmbia i és també
Director de la línia d›investigació en Bioètica Global i Complexitat de la mateixa Facultat.

Anàlisi de la Carta de la Terra des de l’Epistemologia Axiològica
Jaume Agustí i Josep M. Basart
Jaume Agustí, doctor en Física Atòmica i Molecular, és investigador científic especialitzat
en lògiques formals i computacionals en el CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques) i ha estat col·laborador de Raimon Panikkar durant més de 20 anys, és
vicepresident de la Fundació Vivarium que gestiona el seu llegat.
Josep M. Basart, doctor en Informàtica, llicenciat en Filosofia, Postgrau en Correcció i
Qualitat Lingüística, és professor d›Ètica del Departament d›Enginyeria de la Informació
i de les Comunicacions de l›Escola d›Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La globalització i la crisi moral mexicana
Juan Diego Ortiz
doctor en Filosofia, és director del Centre d’Estudis de Religió i Societat adscrit al
Centre Universitari de Ciències Socials i Humanitats de la Universitat de Guadalajara,
Guadalajara, Mèxic.

El problema de la qualitat humana en l’arquitectura urbana
Raúl García
és llicenciat en Antropologia i Arquitecte Tècnic, Màster en Investigació Etnogràfica,
doctorant per la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre de l›equip investigador
de CeTR.

La funció dels relats per a la creació de projectes axiològics en les empreses
Queralt Prat i Pubill
és llicenciada en Direcció i administració d’Empreses i MBA per ESADE Business
School de la Universitat Ramon Llull (Espanya) i Màster CEMS. També ha cursat
estudis de MBA en Insead (França) i és màster d›investigació per ESADE. Actualment
és professora col·laboradora en creativitat i lideratge social i també està desenvolupant el
seu doctorat en ESADE sobre la qualitat humana en el management.

Ens acompanyaran també
Milena Carrara Pavan,
escriptora italiana, estudiosa de l›obra de Raimon Panikkar, dirigeix l›edició de l›Obra
Completa de Panikkar, en curs de publicació, és la presidenta de la Fundació Vivarium
Raimon Panikkar.
Vito Mancuso,
doctor en Teologia, escriptor de diverses obres i col·laborador en diferents mitjans de
comunicació, en premsa escrita: Avvenire, Panorama, Corregués della Sera, “ Il Foglio”,
“La Repubblica”; en TV: Che tempo che fa (Fabio Fazio), L’ Infedele ( Gad Lerner),
Li Storie ( Corrado Augias), Otto i mezzo ( Giuliano Ferrara), Uneixo Mattina, TG1 (
Gianni Riotta), TG2 ( Tommaso Ricci), Maurizio Costanzo Show (entre altres); en Ràdio:
Farenheit, GR1, Ràdio 24 Ori, Ràdio della Svizzera Italiana, Uomini i Profeti, Rai Tre.
[pendent de confirmació]

Acte de presentació del treball realitzat
14 de novembre a les 19h.
Lloc a confirmar en el proper newsletter.

