
Les 16enes Jornades del Grup Sant Jordi tractaran el moviment de l'ànima

08/11/2021 - Redacció

El proper dissabte, 13 de novembre, tindrà lloc la Jornada del grup Sant Jordi que està dedicada a reflexionar sobre la situació
humana més radical. Segons el filòsof Josep Maria Esquirol "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. 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.

Programa i horari 

09:00                Inscripció i acolliment.

09:30                Inauguració de la Jornada

-      Benvinguda a càrrec de Pere Fàbregues, president del Grup Sant Jordi 

-      Inauguració oficial de la Jornada.

10:00                Motivacions i sentit de la jornada, per part de Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat. 

10:15                 Homenatge al president del Grup Sant Jordi, Josep Vaquer , i a la seva esposa, Mercè Guilemany , a càrrec del
pare Josep Gendrau, franciscà, director espiritual de La Legió de Maria de Barcelona.

10:30                Primera ponència titulada “Conversió a la misericòrdia. Per no tornar a la normalitat”, a càrrec de Peio Sánchez
, rector de la Parròquia Santa Anna de Barcelona, promotor de l’Hospital de Campanya. Expert en cinema espiritual, és el
director de la Mostra de Cinema Espiritual. Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Membre de la Comunitat Adsis.

-       Ponencia en castellà

-       Serà presentat per la religiosa i escriptora Viqui Molins, que treballa al  Raval.

11:30                Pausa. Café.



12:00                Segona ponència titulada “L’experiència de l’amenaça” , a càrrec de Marion Muller-Colard , escriptora i 
teòloga protestant, francesa. 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 és “L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia” i ha estat guardonat amb el premi Abat Marcet que atorga la Lliga.

-       Ponència en francès. La interpretació consecutiva de la ponència al català anirà a càrrec de Meritxell Joan, doctora en
estudis literaris, lingüístics i culturals.

-       Serà presentada per Mar Galceran, coordinadora tècnica del Lloc de la Dona.

13:15                Diàleg obert moderat per Laura Mor, directora de CatalunyaReligió.

14:15                Resum de la Jornada a càrrec de Pau Matheu, doctor en Filosofia, membre del Consell de Laics dels Caputxins
de Catalunya.

14:30                Dinar.

● 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. Per qüestions d’aforament limitat per la COVID-19, s’admetran les inscripcions fins al
límit que ens indiqui l’hotel per a la sala i per al dinar. La inscripció es tancarà el 8 de novembre.

 Per inscripcions: https://ja.cat/iu9cc

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.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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