Trobada anual "Araguaia amb el bisbe
Casaldàliga"

(...)
"Allò polític no ho és pas tot", efectivament. Ni allò macroeconòmic, ni les reformes
estructurals, ni les Grans Causes, elles soles, ens mostren tot allò que en realitat
és genuïnament "gran": en valor per si mateix, en dignitat, o en un altre àmbit, en
una altra longitud d'ona... encara que sigui quelcom "petit" de mida, de nombre,
d'aparença, o en eficàcia política.
Hem de redescobrir que les Grans Causes també estan compromeses en tot aquest
immens àmbit d'"allò petit", del nostre dia a dia, d'allò personal-provat, de la
intimitat, d'allò familiar, de les amistats, de la casa, la vivenda, l'entreteniment,
l'oci... En tot allò hem de ser, indubornablement, militants permanents de les
Grans Causes, per tal que siguem complets, sencers, holístics.
En aquesta nova edició, de 2019, per arrodonir i completar el seu missatge,
l'Agenda vol dur la nostra atenció a aquest àmbit d'allò petit, d'allò habitualent
deixat de banda, allò tradicionalment incivilitzat, allò olímpicament oblidat... com
si no existís. Les Grans Causes es juguen també - no "només" - en allò petit.

TROBADA
10:00 h Inscripcions i recollida de documentació
10:30 h Benvinguda i presentació de la jornada
10:45 h Ponència:
MOLTA GENT PETITA... TRANSFORMA EL MÓN
a càrrec de Begoña Iñarra
11:45 h Descans
12:15 h Continuació de la ponència col·loqui
13:00 h Celebració de l'Eucaristia
14:00 h Dinar
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16:00 h Espai musical a càrrec de Griselda Cos germana beneta
16:30 h Ponència:
LA FORÇA DELS VULNERABLES
a càrrec de Joan Surroca
Diàleg
18:30 h Comiat
BEGOÑA IÑARRA
Missionera de Nuestra Señora de Africa, ha treballat durant molt de temps a
Àfrica: Congo, Uganda, Etiopia, Moçambic, Kenya).
Compromesa amb els més pobres a través de Jústicia i Pau.
Té experiència a la Unió Europea fent incidència política (defensant els interessos
de les poblacions africanes).
Actualment lluita per una millor acollida dels immigrants i la llibertat de les
víctimes de la tracta humana.
JOAN SURROCA
Ha estat directordel Museu de Montgrí i del Baix Ter, del Museu d'Art de Girona i
del Museu de l'Art de la Pell de Vic. Ha donat cursos de postgrau de patrimoni, de
museologia i de cultura de la pau. Fou regidor de l'ajuntament de Torroella de
Montgrí (1983-87) i diputat al parlament de Catalunya (eleccions al Parlament de
Catalunya de 1999 - 2003) per la coalició PSC-CpC - ICV.
Ha estat implicat en diverses accions reivindicatives i iniciatives ciutadanes,
emprant la no-violència com a mètode.

Data de l'esdeveniment:
Diumenge, 24. març 2019 - 10:00 a 18:30
Cal inscripció prèvia?:
No
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Araguaia
Web:
http://araguaia.pangea.org/
Email:
araguaia@pangea.org
Telèfon:
93 317 61 77
Escola Drassanes
Carrer Nou de Sant Francesc 11-13
08002
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Barcelona
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