XVII Jornada Sant Jordi, convocada per:

Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans
Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat
Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya
Justícia i Pau
Cristianisme al Segle XXI

Una comunitat, una persona, un camí:
el Papa Francesc
Dissabte, 19 de novembre de 2022
Com sempre: són temps difícils. Sobretot, perquè hi ha massa mal i massa misèria al món. Passa, també, que en
alguns continents, l’Església catòlica està en franca regressió. Al Vaticà no manquen les intrigues i les posicions
ideològiques immobilistes. Com una persona es pot posar a fer camí? D’on treu la força? Fins a quin turó
podríem arribar? Se seguirà, després, en la direcció de les seves petjades?

Josep Maria Esquirol

Programa i horari
09:00

Inscripció i acolliment.

09:30

Benvinguda a càrrec de Pere Fàbregues , president del Grup Sant Jordi i inauguració
oficial de la Jornada.

10:00

Motivacions i sentit de la jornada, per part de Marcel Joan, coordinador de la Tribuna
Joan Carrera.

10:15

Homenatge al capellà i teòleg de Castelló Joan Llidó, ponent i participant en moltes
jornades.

10:30

Primera ponència (en català): Església autorrefencial o Església en
sortida?
a càrrec de Martí Gelabert Ballester

Teòleg i professor. Catedràtic i degà emèrit de la Facultat de Teologia de València. Mestre
en Sagrada Teologia, ha estat provincial de l’Aragó de l’Orde de Predicadors. Actualment
és vicari episcopal per a la Vida Consagrada de l’arxidiòcesi de València i director de la
Càtedra Sant Tomàs d'Aquino de la Facultat de Teologia de València.

11:30

Pausa. Café.

12:00

Segona ponència (en castellà): Cómo Francisco cambió el papado
a càrrec de la periodista argentina Elisabetta Piqué

Nascuda a Itàlia, d’ascendència catalana, corresponsal a Itàlia i al Vaticà del diari argentí
La Nación. Casada, dos fills, amiga del papa Francesc. Autora de "Diari de Guerra, apunts
d'una corresponsal en el front", sobre la seva experiència a l'Afganistan i Iraq i de la
biografia, "Francisco, vida y revolución" (sobre la que es va basar la pel·lícula “Francisco,
el padre Jorge"), traduïda a diversos idiomes, també al xinès, q seleccionada com una de
les 42 millors biografies de líders dels darrers temps.

13:15

Diàleg obert moderat per Maria del Mar Galceran , coordinadora tècnica del Lloc de la
Dona.

14:15

Resum de la Jornada a càrrec de Laura Mor, periodista, responsable de Comunicació de
les Escoles Vedruna de Catalunya.

14:30

Dinar.

Aspectes organitzatius
 Lloc: Hotel Alimara (carrer Berruguete, 126 Barcelona)
−
−
−
−
−

Al costat del Passeig de la Vall d’Hebron
Metro: línia 3 (verda), estació Mundet
Bus: 27, 60, 76, H4
Per Ronda de Dalt: sortida Vall d’Hebron/Montbau
Enllaç Google maps: https://goo.gl/maps/dFy1KLbcKX62

 Es disposarà de servei de guarderia infantil gratuïta durant la jornada, excepte durant el dinar (cal
indicar el nombre de nens i nenes que requeriran aquest servei en el moment de la inscripció).

 Inscripció: És imprescindible inscriure’s i fer la transferència econòmica abans del 13
de novembre.
La inscripció és telemàtica, clicant aquí:

INSCRIU-TE

Cal emplenar tots els camps i al final clicar en el botó que diu [ENVIA]. Fins que no aparegui en una
nova pantalla de l’ordinador “S’HA REGISTRAT LA VOSTRA RESPOSTA”, la inscripció NO ÉS
EFECTIVA.
En cas de tenir problemes per fer la inscripció podeu trucar a Marta Sala: Tf. 610 625 837.

 Contribució econòmica dels assistents:
La Jornada comporta una despesa econòmica elevada, per això demanem una aportació als
participants, molt inferior al cost real de la Jornada.

Las aportacions s’han de fer mitjançant una transferència bancària al compte
Grup Sant Jordi: ES15 0081 7011 1200 0253 8556 (fins al 13 de novembre).
Opcions:
− Inscripció i dinar a l’Hotel: aportació de 30 euros.
− Inscripció sense dinar: aportació de 15 euros.
− Només dinar per a nens i nenes: aportació de 5 euros.
La inscripció inclou la documentació, l’esmorzar, l’ús de la sala, etc.

Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat – Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya
– Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació – Justícia i Pau

