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Assemblea d'Inauguració
Palau de la Música Catalana
Francesc de Paula, 2
Només es podrà accedir al Palau
amb invitació personalitzada
(places limitades)
que es podrà recollir
a la Secretaria Organitzativa

Taules Rodones
10 sales al centre de la ciutat
entre la plaça de la Catedral
i la plaça de Sant Jaume.
A partir del 15 de juny,
a la Secretaria Organitzativa,
es podrà fer la inscripció
en les diferents Taules Rodones.

Arquebisbat de Barcelona
Comunitat de Sant'Egidio

Trobada
Internacional
per la Pau
Família de Déu
Família dels Pobles

Cerimonia Final
Plaça de la Catedral
Zones reservades per a les autoritats
(accés amb invitació personalitzada).
La participació a la plaça és lliure.

Secretaria Organitzativa
Comunitat de Sant'Egidio
Rere Sant Just, s/n - 08002 Barcelona
Tel 93 441 81 23 - Fax. 93 441 56 05
e-mail: pau2010@santegidio.es
www.santegidio.org

Barcelona
3-5 d’octubre de 2010

P

er recollir el testimoni de la històrica
trobada d’Assís que Joan Pau II va convocar el 27 d’octubre de 1986, la Comunitat
de Sant’Egidio ha promogut en els darrers
25 anys –cada any des del 1987– les Trobades
Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han
celebrat en diverses ciutats europees i mediterrànies. Cada edició reuneix líders religiosos i polítics, del món de la cultura i de la política del més alt
nivell, a qui se’ls demana la seva aportació en una
gran sessió plenària i en diferents taules rodones
temàtiques.
El cor de la trobada és la cerimònia final, que se
celebra a l’aire lliure, i en què cada any es proclama
una crida de pau que posteriorment signen els
representants religiosos i que es distribueix en més
de 70 països del món.

E

n les trobades sempre hi ha moments preciosos de debat i de diàleg religiós i cultural.
En diverses ocasions s’han convertit en
autèntics “laboratoris” de pau.

La seva raó de ser es basa en la consciència
que les religions desenvolupen un paper determinant a les nostres societats, ja que amb la valentia
del diàleg i la convivència, les religions poden fer
front als reptes del món contemporani.

A

través d’una connexió en directe amb
l’última Trobada, celebrada a Cracòvia el
2009, el papa Benet XVI va dir: “Un gran
nombre de personalitats i representants
de diverses religions, convidades per la Comunitat
de Sant’Egidio, s’han reunit per reflexionar i pregar
per la pau (…) És especialment important el paper
que les religions poden i han de fer per promoure el

perdó i la reconciliació contra la violència, el racisme, el totalitarisme i l’extremisme que desfiguren la
imatge del Creador de l’home, esborrant l’horitzó de
Déu i, en conseqüència, porten al menyspreu de
l’home mateix”.

C

ontinuant aquest camí, en l’Esperit d’Assís, la
Comunitat de Sant’Egidio en col·laboració
amb l’Arquebisbat de Barcelona està organitzant la propera Trobada Internacional per
la Pau “Família de Déu, família dels pobles” que se
celebrarà a Barcelona (Espanya) els dies 3, 4 i 5
d’octubre de 2010.

Barcelona, a la riba del mar Mediterrani, ha
estat durant molt de temps un lloc de trobada de fes
i cultures, un lloc on sempre han conviscut comunitats cristianes, musulmanes i jueves, un lloc de
diàleg i intercanvi cultural.

E

nguany assistiran a Barcelona unes 500
personalitats, líders de les grans religions
mundials, persones del món de la cultura i
de la política, així com alguns caps d’estat.
La trobada també comptarà amb la participació de
milers de persones d’Espanya i de tota Europa,
entre elles, molts joves.

La primera dècada del segle XXI ha marcat, a
partir del drama de les Torres Bessones, anys de
guerra i de violència com mai abans. Que la trobada
de Barcelona –que obre la nova dècada– pugui
marcar un canvi en la història del món, fet de valentia
i de renovat compromís per la pau. Que a Barcelona
s’obri un nou camí de diàleg, l’únic camí assenyat
per al futur de la humanitat.

PROGRAMA
Diumenge, 3 d’octubre
10.30 Celebració Eucarística
Basílica de Santa Maria del Mar

17.00 Assemblea d’Inauguració
Palau de la Música Catalana

Dilluns, 4 d’octubre
09.30 Taules Rodones
a diferents llocs del Centre Històric de la
ciutat de Barcelona

16.30 Taules Rodones
a diferents llocs del Centre Històric de la
ciutat de Barcelona

Dimarts, 5 d’octubre
09.30 Taules Rodones
a diferents llocs del Centre Històric de la
ciutat de Barcelona

17.30 Pregària per la Pau
de cada tradició religiosa a diferents llocs
del Centre Històric

18.45 Processó de Pau
19.00 Cerimònia Final
Plaça de la Catedral
Proclamació i signatura de la crida de
Pau “Barcelona 2010”

