CURSOS-TROBADES-PROPOSTES 2012-2013

CURSOS
GLOBÀLIUM. El model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs.
A la seu de la Fundació: Rambla de Badal, 121, 1r. Barcelona.
PRESENTACIÓ: Els dilluns 22 i 29 d’octubre a les 19 h.
* CURS D’INTRODUCCIÓ AL GLOBÀLIUM:
Professors: Manuel García i Joan Parés.
Lluís Maria Xirinacs i el seu model filosòfic:
Què diferencia LMX d’altres savis? La donació als altres, sense negació
d’ell mateix, basada en la vivència transcendent, espiritual, de tota la
realitat. L’enteniment de l’Univers se’ns presenta impossible, en un
desplegament inaudit de llum, cossos i formes i amb una capacitat
màgica de generar diversitat. I ens deixa perplexos, predisposats a la
meditació i també a l’acció.
Dotat d’una gran força d’esperit, d’una intel·ligència privilegiada i de
gran sensibilitat, LMX tria, des de molt jove, el camí cap als altres, que
són ell mateix. I en un moment de la seva evolució, se li apareix la
necessitat d’explicar i explicar-se aquest misteri que és l’univers i la vida.
I ho fa generant una eina filosòfica, un model que durant la resta de la
seva vida, anirà enriquint i millorant a partir del seu constant estudi
d’amplis aspectes de la realitat.
Eina que pretén col·locar cada concepte que pugui generar la ment, en
una singular pissarra corba de quatre dimensions. L’estudi d’aquesta
eina és un mitjà possible de comprensió de la realitat i a través d’aquesta
comprensió, tenim la possibilitat de millora personal i col·lectiva.
Manuel García
Model Menor. Exposició de les vint-i-sis àrees bàsiques d’un model global
de la realitat: Adreçat a tota persona individual i a tot col·lectiu interessats

en un ampli i actualitzat coneixement bàsic d’un mateix i de la realitat que
ens envolta i ens fonamenta.
Calendari del curs:
A partir del dilluns 5 de novembre, quinzenal, un dilluns cada dues
setmanes, amb les dates següents:
Mes
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Dies
5 - 19
3 - 17
14 - 28
11 - 25
11 - 25
8 - 22
6 - 20
3 - 17

Total: 16 dies. Horari de 19 a 20.30

* CURS D’APROFUNDIMENT EN EL GLOBÀLIUM:
Professors: Manuel García i Joan Parés.
Quan estudiava al seminari, va quedar copsat per l'afirmació del metge
Alfred Korzibsky, el qual digué: «L'excés d'informació mal païda ens
porta a pronosticar una espècie de mundial esquizofrènia col·lectiva».
Això influencià decisivament en Xirinacs, que inicià llavors la creació del
seu model de coneixement de la realitat.
Silvio Fernández Balbuena. Xirinacs, pàgina 92.
Model Major. Exposició de les vuitanta àrees d’un model global de la
realitat: Adreçat a tota persona individual i a tot col·lectiu que hagin fet el
curs d’introducció i vulguin continuar l’estudi del model sencer, amb un
repàs de les àrees bàsiques i amb l’estudi de la resta de categories del
model, fins a les 80.
Calendari del curs:
A partir del dilluns, 12 de novembre, un dilluns cada dues setmanes, amb
les dates següents:

Mes
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Dies
12 - 26
10
21
4 - 18
4 - 18
15 - 29
13 - 27
10

Total: 13 dies. Horari de 19 a 20.30

* TALLER D’INVESTIGACIÓ GLOBÀLIUM:
Investigació del Model. Desplegament de les pròpies aptituds i noves
aportacions. Treball en equip.
Adreçat a les persones que hagin fet el curs d’aprofundiment en el
Globàlium.
Primera trobada d’aquest curs: Dimecres, 10 d’octubre de 2011.
La resta de dates es concreten entre els assistents.
Coordinadora: Núria Roig i Esteve.

DVDs Lluís M. Xirinacs:
A la seu de la Fundació: Rambla de Badal, 121, 1r. Barcelona.
Veure, escoltar: Passi de DVDs.
Gravacions fetes a Lluís M. Xirinacs: cursos, conferències i xerrades sobre
els més diversos temes.
Un dissabte al mes, d’octubre a maig a les 11 h.:
27 d’octubre – 24 de novembre - 15 de desembre – 26 de gener – 23 de
febrer – 23 de març –27 d’abril – 25 de maig
Entrada gratuïta.

Al voltant de La república (Politeia) de Plató.
A càrrec d’Àngels Baldó.

[...] Llevat que els filòsofs governin en els Estats o que tots aquells que
s’anomenen reis i dinastes practiquin noblement i adequadament la
filosofia —llevat que coincideixin una i altra cosa: la filosofia i el poder
polític—, no hi ha, amic Glaucó, treva per als mals dels Estats, ni tampoc,
segons crec, per als del govern humà. (V, 473 d-e)

Fragment en papir de la República (POxy 3679)

Una reflexió sobre la justícia i el poder polític
La República (Politeia, Constitució) és un text clàssic de referència en la
reflexió filosòfica i política. Plató planteja com hauria de ser una polis ben
organitzada (Kallipolis). La pregunta fonamental és, doncs, “què és la
justícia?” i com assolir una organització social estable, que no estigui
sotmesa als canvis i a les revoltes perquè és en si mateixa la consolidació
de la justícia.
La teoria platònica ha estat reflexionada amb el curs de la història: Aristòtil,
Maquiavel, More, Marx, Weber... han analitzat el problema de les relacions
entre ètica i política que es troba a la base de l’obra platònica.
Dates i horari
Els dijous 25 d’abril, 9 i 23 de maig i 6 de juny de 20:00 a 21:30

Lloc
A la seu de la Fundació: Rambla de Badal, 121, 1r. Barcelona.

MUSICOTERÀPIA:

Musicoteràpia a la Fundació Randa

Lluís M. Xirinacs

A càrrec d’Antoni Aceves (musicoterapeuta)
Dia: 4 de maig de 2013
Lloc: Barcelona (probablement, centre COS a Gràcia c/ Mozart, núm. 2)
caldrà confirmar.
Proposta de sessió: La sessió la dedicarem a la presència i la memòria
d’en Lluís M. Xirinacs. El fil conductor de les activitats seran compositors i
peces en el seu record, i una aproximació “kataplàsmica-musical” a l’ésser.
Preu sessió: 10€
Nota: És important confirmar la vostra assistència el més aviat possible per poder
reservar la sala amb temps suficient, (les aportacions recollides seran pel lloguer de la
sala i per la Fundació).

TROBADES A LA PLAÇA DE SANT JAUME
DE BARCELONA:
Per fer difusió de l’ARBRE DE LES ASSEMBLEES, iniciat per

Lluís M. Xirinacs. Coordina: Jordi Costa. Adreça electrònica:

costa@ravalnet.org
Primers diumenges de cada mes...
7 d’octubre a les 11,30 h.
4 de novembre a les 13 h. (dinar qui vulgui).
2 de desembre a les 11,30 h.
En lloc de l’1 de gener, el segon diumenge que serà 13 de gener a les 13 h.
(dinar qui vulgui).
3 de febrer a les 11,30 h.
3 de març a les 13 h. (dinar qui vulgui).
7 d’abril a les 11,30 h.
5 de maig a les 13 h. (dinar qui vulgui).
2 de juny a les 11,30 h.
7 de juliol a les 13 h. (dinar qui vulgui).

* Lectura de textos sobre DEMÒTICA.
* Els diumenges que ens trobem a les 13 h.:
Qui vulgui, pot portar alguna cosa per menjar i per beure i compartir el
dinar que es farà a l’ECOCONCERN (Mare de Déu del Pilar, 15).

ESCLAT NOVIOLENT
S’ha iniciat un grup de treball sobre la noviolència. Us anirem informant de
les trobades del grup. De la Fundació Randa hi participa: Núria Breu.
* Informació: Dins de l’Assemblea Nacional Catalana hi ha una Comissió
que es dedica al tema de la desobediència civil.

FULL DE PROPOSTES:
SENTIR, CONÈIXER, ACTUAR, PARTICIPAR.
Document en PDF a xirinacs.cat. Si desitgeu que us enviem fulls de
propostes,impresos, etc., adreceu-vos a
germanies.randa.xirinacs@gmail.com
A CURSOS I FORMACIÓ, HI TROBAREU TAMBÉ L’AUDIOVISUAL
DEL TALLER DE DIÀLEG I CONSENS PER A INFANTS I JOVES.

Fundació Randa

Lluís M. Xirinacs

Rambla de Badal, 121, 1r.
08028 - Barcelona
info@fundacioranda.org - germanies.randa.xirinacs@gmail.com
i germanies@germanies.org . Telèfon: 934194747.
Consulteu: xirinacs.cat - xirinacs.wordpress.com - www.germanies.org.

