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Tot a punt per la 16a Jornada del Grup Sant Jordi que reflexionarà
sobre el prec i l'empara
 
Aquest dissabte 13 de novembre se celebrarà a l’hotel Alimara de Barcelona la 16a Jornada del
Grup Sant Jordi, titulada “El moviment de l’ànima: el prec i l’empara”. Les intervencions principals
aniran a càrrec del promotor de l’Hospital de Campanya, el prevere Peio Sánchez, i la teòloga
protestant francesa, Marion Muller.

Redacció, 11 novembre 21

El rector de la Parròquia Santa Anna de Barcelona, Peio Sánchez, farà la primera ponència:
‘Conversió a la misericòrdia. Per no tornar a la normalitat’. Sánchez és promotor de l’Hospital de
Campanya, dirigeix la Mostra de Cinema Espiritual, és professor de la Facultat de Teologia de
Catalunya i membre de la Comunitat Adsis. La religiosa teresiana i escriptora Viqui Molins, que
treballa al Raval, presentarà aquesta intervenció.

La segona ponència, titulada ‘L’experiència de l’amenaça’, serà a càrrec de Marion Muller-Colard,
L’escriptora i teòloga protestant, francesa, és doctora en Teologia per la Facultat de Teologia
d’Estrasburg. S’ha dedicat a la mediació penal i actualment és membre del Comitè Consultiu d’Ètica
per a les Ciències de la Vida i de la Salut. El seu darrer llibre editat en català, L’altre Déu. El plany,
l’amenaça i la gràcia, ha estat guardonat amb el premi Abat Marcetque atorga la Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de Montserrat. La coordinadora tècnica del Lloc de la Dona, Mar Galceran,
presentarà la ponència, que serà en francès i comptarà amb interpretació consecutiva. A posteriori
s’obrirà un espai de diàleg, moderat per Laura Mor, directora de Catalunya Religió.
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En el marc de la jornada es farà un homenatge al president del Grup Sant Jordi, Josep Vaquer, i a la
seva esposa, Mercè Guilemany, Dues figures de compromís eclesial, que han mort d’ençà de la
darrera jornada. L’homenatge anirà a càrrec del pare Francesc Gendrau, franciscà. “Aquesta jornada
del grup Sant Jordi està dedicada a reflexionar sobre la situació humana més radical”, apunta Josep
Maria Esquirol. El filòsof recorda que “no som deus, i per això demanem, i preguem, i esperem;
però tampoc som blocs freds de marbre, I per això podem ajudar-nos els uns als altres, i emparar als
que més ho necessiten”. I que, en canvi, “de vegades sembla com si la societat actual, fascinada pel
flux incessant de les pantalles, estigui a punt d’oblidar una cosa i l’altra”.

La jornada Sant Jordi la convoquen conjuntament el Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels
Drets Humans, els Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació de Barcelona, la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya i
Justícia i Pau.
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