
¿QUÈ VOLEM DIR I QUÈ IMPLICA 
CREURE EN LA RESURRECCIÓ 
AVUI?

IX Trobada d’intel·lectuals i professionals cristians

22-23 de novembre de 2019
A Poblet

Inscripcions i informació 
poblet21@gmail.com

Telf: 619994106 
Mar Galceran



Vespres a l’església abacial
Meditació cristiana a la capella de Sta. Caterina
Completes a l’església abacial
Sopar
Concert de guitarra i veu pel Duo Terra

18:30h.
20:00h. 
20:30h. 
21:15h. 

22h.

Missa conventual
Esmorzar a l’hostatgeria externa (els qui hi hagin per-
noctat)
Benvinguda del P. Abat i presentació de la jornada.
Primer ponència:
Entre la mort còsmica i la resurrecció algorítmica: 
petites reflexions sobre un gran misteri.
David Jou. Catedràtic de Física de la Matèria Condensada 
a la UAB. Dr. Honoris Causa per la Universitat de Girona i 
poeta.

Preguntes dels assistents
Pausa-cafè
Segona ponència:
Del duelo a la certeza de la presencia resucitada de 
Jesús de Nazaret. 
Carmen Bernabé. Doctora en Teologia Bíblica per la Univer-
sitat de Deusto, directora de l’Associació Bíblica espanyola 
i ex-Presidenta de l’Associació de Teòlogues espanyoles.

Preguntes dels assistents
Pregària del migdia al Palau de l’Abat
Descans
Dinar a l’hostatgeria externa
Passeig pel claustre per als qui ho desitgin

Matí

8:00h. 
8:45h. 

9:45h. 
10:00h. 

10:50h. 
11:15h. 
11:45h.

Comunicacions: Creure en la resurrecció transforma 
la nostra vida.
- El rostre de l’esperança davant l’abisme de la 
mort: experiència en l’acompanyament a malalts 
terminals. 
Jorge Campamà. Metge i cirurgià. Especialista en mede-
cina intensiva.

- La mort ens obre a la vida. 
Miquel Mora. Fundador i President de la Fundació Acom-

panya-Ca n’Eva dedicada a l’Acompanyament de la 

malaltia i el dol.

Taula rodona amb ponents i comunicadors coor-
dinada pel Dr. Francesc Torralba amb participació 
lliure de tots els presents.
Comiat
Vespres a l’església abacial

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE

Matí
 

12:45h. 
13:15h. 
13:45h.
14:00h.  

15-15:30h.

Tarda

15:45h.

17:30h.

18:00h.
18:30h.  



La vida se’ns escola de les mans com el vent suau 
que es filtra per l’escletxa del finestral. Però tot 
el que deixem anar, ofert amb intensitat, es fon 
en l’atmosfera eterna de l’amor que embolcalla 
l’univers. Tot perviu..., més enllà de tu... i de tot. 
En aquesta esperança vivim i descansem els cris-
tians. Una esperança, però, plena d’incerteses i 
d’interrogants.

Com deu ser la vida a l’Eternitat? Quines són 
les respostes de la ciència davant l’enigma de la 
mort? ¿És el procés de morir un camí vers la nostra 
plena llibertat? Què volem dir els cristians quan 
afirmem que creiem en la resurrecció de la carn? 
i, sobretot, què implica i quines conseqüències 
concretes té en les nostres vides? Deia un profes-
sional d’una comunitat terapèutica, que la mort 
pot esdevenir una experiència tan bella com la 
del naixement. De fet, en la nostra fe professem 
que, amb la mort, naixerem a la vida veritable. 
Un part implica dolor, patiment i incertesa, però 
també l’esclat d’una vida a un nou estat ple de 
llum i creativitat.

Presentació


