
 

 

 

 
 

 
Dissabte 24 de novembre de 2018 

 
Programa i horari de la jornada  
 
09:00  Inscripció i acolliment. 
 

09:30  Inauguració de la Jornada 
 

 Benvinguda a càrrec d’Enric Puig i Jofra, conseller del Grup Sant 
Jordi. 

 Inauguració oficial de la Jornada.  
 

10:15 Motivacions i sentit de la jornada, per part de Josep Maria Esquirol, filòsof 
i professor. Record especial del bisbe Joan Carrera, que ens va deixar ara fa 
just deu anys. 

 

10:30 1a ponència: “Jesús i el seu Regne, promotors d’esperança”, a càrrec del 
teòleg, professor i escriptor José Maria Castillo.  

 

11:30 Pausa. Café.  
 

12:00 2a ponència: “La força de l’esperança: entreveure possibilitats”, a càrrec 
de Francesc Torralba, filòsof i teòleg.  

 

13:00 Diàleg obert, conduït per la periodista Laura Mor.  
 

13:45  Final de la sessió del matí. Dinar. 
 

15:30 Taula rodona sobre “La imatge pública de l’Església” moderada per Mar 

Galceran, coordinadora tècnica del Lloc de la Dona. Participaran: 
  

 Agustín Rodríguez. Rector de la Parròquia de La Cabaña Real de 
Madrid. Espeleòleg. 

 Cristina Orduña. Periodista, delegada episcopal de Mitjans de 
Comunicació de la diòcesi d’Urgell. 

 David Fernández. Polític, periodista i activista social. 

 Gisela Pruna. Coordinadora del projecte Intelligo a la Fundació Pineda. 
Membre de la Prelatura de l’Opus Dei. 

 

16:45  Diàleg obert. 
 

17:15 Cloenda a càrrec de Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la 
Mare de Déu de Montserrat i membre del Grup Sant Jordi. 

 

17:30  Final de la Jornada. 

XIV Jornada de tardor, convocada per:  

Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans  

Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació   
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat 

Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya 

Justícia i Pau  

Política i esperança 
 



Aspectes organitzatius 

 

 

Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat – Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya 

Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació – Justícia i Pau 
 

 

 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 tota la jornada, 

excepte en l’estona del dinar (cal indicar el nombre d’infants que precisaran el servei 
en el moment de la inscripció). 

 
 Inscripció: És imprescindible inscriure’s per qüestions logístiques. La inscripció es 

tancarà el dia 18 de novembre. 
 

La inscripció es fa per via telemàtica. 
Cliqueu sobre el següent botó:  

 

Cal emplenar tots els camps i al final clicar en el botó que diu SUBMIT. Fins que no apareix en 

una nova pantalla de l’ordinador “S’HA REGISTRAT LA VOSTRA RESPOSTA”, la inscripció NO 

ÉS EFECTIVA.  
 

En cas de total impossibilitat de fer la inscripció telemàticament truqueu a Marta Sala: 
Tf. 610 625 837. 

 
 Contribució econòmica dels assistents: 

 

La Jornada comporta un important cost econòmic per això demanem una aportació 
orientativa als participants, que sempre està força per sota del cost real. 
 

Les aportacions cal fer-les mitjançant una transferència prèvia al compte del Grup 
Sant Jordi: ES15 0081 7011 1200 0253 8556 (fins el divendres 22 de novembre). 
Excepcionalment es podrà fer en metàl·lic el dia de la Jornada, en el moment de 
l’acollida. 
 

Opcions:  

 Inscripció i dinar conjunt a l’Hotel: aportació de 30 euros. 

 Inscripció sense dinar: aportació de 15 euros. 

 Només dinar (per a infants): aportació de 5 euros. 
 

La inscripció inclou la documentació i el refrigeri de mig matí. 
 

 
 

Els participants a la Jornada rebran de forma gratuïta un exemplar 
del quadern Torras i Bages, Pastor, Pare i Guia, amb textos de 
Mn Manuel M. Fuentes, Mn Jaume Aymar i el P. Josep M Soler. 
Editat per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. 
 

  
També es disposarà del llibre biogràfic Joan Carrera, un bisbe del poble de 

Francesc Teruel i Joaquim Ferrer, de l’editorial Mediterrània. 
Les entitats organitzadores de la Jornada aporten el 50% del preu i, per tant, els 

participants el tindran disponible per 10 €. 
 

INSCRIURE-M’HI 

https://goo.gl/maps/dFy1KLbcKX62
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWJzqvjeeCJq08Z4KCai4CKJivg-6hMpJjS7mR28on43gjNQ/viewform

