XII CONGRÉS
Dies 12 i 13
de novembre de 2021
REPTES I OPORTUNITATS
DESPRÉS DE LA
PANDÈMIA
Al començar el 2020, res no ens feia pensar en les
dificultats que estem vivint ara mateix. Vivíem a la vora
d’un precipici i no ho veiem. La Pandèmia ens ha
trasbalsat perquè també ens ha sacsejat d’arrel, perquè
ens ha fet posar en qüestió la nostra manera de viure.
Ens recorda de manera insistent (si sabem veure i
escoltar) que cal reinventar els valors que donin sentit a
la vida humana plena...
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...Amb tota seguretat hi haurà un abans i un després substancialment
diferents en aspectes importants, relacionals, culturals, ètics, econòmics,
polítics, religiosos....Podem constatar la creixent praxi d’activitats
professionals, docents i discents i fins i tot lúdiques i de lleure en espais
individuals tancats, que mena a la pèrdua de vida i escalf convivencial i
relacional; afavoreix, per tant l’aïllament i l’individualisme social i la
deficiència i empobriment de la vida en societat/comunitat. Observem
també que la creixent transformació de la societat del benestar que
porta a existir amb una simple supervivència de precarietats cosa que
incrementa la vulnerabilitat de les persones. Tot això mostra una nova
realitat i és d’una transcendència enorme.
Aquest clima de creixent fragilitat, conseqüència de les diferencies
criminals potenciades per la dinàmica depredadora dels poders
universals del capitalisme liberal, obre les portes a la pèrdua de confiança
en els valors espirituals, els quals també resulten sacsejats i poden fer
trontollar l’humanisme dels grans valors universals.
Vivim una crisi. Aquesta paraula significa ‘judici’, ‘decisió’ entre opcions
diferents’, possibilitat de tallar el fil del temps de provocar una
bifurcació..Una crisi és una ocasió per un canvi de direcció. És una ocasió
per posar en qüestió aquesta manera de viure depredadora, que ha
consumit en una centena d’anys els recursos fòssils acumulats lentament
durant milions d’anys.
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Programa del Congrés

Divendres, 12 de novembre
Tres quarts de 5 de la tarda: Benvinguda i pregària
A les 5 de la tarda: Conferència inaugural
- Ens sentim vulnerables?

Lluc Torcal
A tres quarts de 7 de la tarda: Taula rodona

Drets fonamentals
- Els problemes de l’habitatge:

Carme Trilla
- El futur del sistema de salut i les farmacèutiques

Joan Ramon Laporte
- Alimentació saludable i sostenible:

Abel Mariné
Moderador: Joel Cortés

Dissabte, 13 de novembre
10 matí: Pregària
Un quart d’11 matí: Conferència
Ferit en el centre més profund de l’ànima

Josep M. Esquirol
Tres quarts de 12 matí: Conferència
Desocupació i noves marginacions

Dessirée Garcia
1 del migdia: Conclusions i cloenda
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