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CRISTIANISME I JUSTÍCIA (EIDES)
CURS 2019-2020
QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ LLUIS ESPINAL.
CRISTIANISME & JUSTÍCIA junt amb EIDES
(Escola ignasiana d’espiritualitat) són els dos
components de la Fundació Lluís Espinal.
Qui fou Lluis Espinal?
Va néixer a Sant Fruitós de Bages el 1932 i va
ingressar a la Companyia de Jesús el 1949. Ja
sacerdot va estudiar periodisme i medis
audiovisuals. El 68 és destinat a Bolívia on
exerceix com periodista en mols diaris i fou
professor en Medis de comunicació social en la Universitat.
En Lluís (germà del P. Ignasi Espinal s.j., que va viure 40 anys a Lleida i
exercia a l’Església de la Sang) no es va limitar a ser un professional dels
Medis de comunicació social, sinó que en va fer l’instrument del seu
servei al poble sense veu de Bolívia.
La defensa de la justícia que brolla de la fe li va crear molts enemics que
se sentien denunciats pels seus articles als diaris. El 21 de mars de 1980
fou segrestat a mitja nit, torturat i assassinat per un grup de paramilitars.
Dos dies després era assassinat al Salvador Monsenyor Oscar Romero.
En record d’aquest màrtir de la fe i la justícia, es va donar el seu nom a la
fundació que engloba EIDES I Cristianisme & justícia, per la reflexió social i
teològica i per la espiritualitat ignasiana.
La Parròquia de Sant Ignasi ha creat des de fa uns 20 anys una sucursal
d’aquesta fundació, proposant cada any tres seminaris de temes
d’actualitat de C&J, així com els Exercicis de Sant Ignasi i els recessos de
dissabte matí de EIDES.
Tothom està convidat a participar en les propostes de l’un i de l’altre.
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PRIMER SEMINARI
TRANSFORMAR L’ESGLÉSIA I LA SOCIETAT EN FEMENÍ
 8-11-19 divendres de 20 a 21,30h.
Anna Maria Agustí i Farreny
Mestra i psicopedagoga. És postgraduada
en Acompanyament al sofriment i la mort i
en Acompanyament espiritual. Ha engegat
l'associació Grups d'Acompanyament al
Dol de Lleida i treballa acompanyant les
persones en el dol, tant individualment com
en grups.
Sinopsi
Breu recorregut pels diferents canvis succeïts en la societat d’arreu del
món que estan permetent a la dona ser dona. Aquestes transformacions
comporten, també, un veure i viure a Déu de molt diferent manera. Déu
deixa de ser únicament masculí. No li modifica el gènere, sinó que li
amplia. Així, doncs, la dona ofereix al món una visió diferent de Déu: Déu
és Pare i Mare. Un Déu que és molt i més. També, per les qualitats que
l’abelleixen, ens presenta un Déu més humà, més alegre, més
comprensiu i tolerant i, sobretot, un Déu comunitari i al costat dels
pobres.

APORTACIÓ DEL FEMENÍ EN EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ
 15-11-19 divendres de 20 a 21,30h
Angelina Prenafeta i Gavaldà
Dedica la seva activitat a la tasca del
Voluntariat en diferents àmbits. És
Directora del COF, Centre d'Orientació
Familiar. Col·labora com a tutora en la
reinserció dels joves d'Arrels, de la
Parròquia de Sant Ignasi. Voluntària en el
servei d'escolta a la Presó de Ponent i en
els grups de Dol.
Imparteix cursos de formació humana-espiritual, compartint l'anhel comú
de créixer i assolir un més alt nivell de consciència, aprofundint en els
valors de l'Evangeli.
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Sinopsi
La feminitat, lloc de la receptivitat, de la manifestació, de la germinació,
capacitat d'interiorització, el lloc de tot canvi. Patriarcat i Matriarcat.
Rehabilitació del femení.
María, el més alt patrimoni de coneixement i d’experiència de la
humanitat. Comprendre a María vol dir comprendre al femení que tots
portem dins.

PODEM PARLAR D'UN LIDERATGE CRISTIÀ EN FEMENÍ?
 22-11-19 divendres de 20 a 21,30h
Montse Esquerda i Aresté
Pediatra, doctora en medicina i
psicòloga. Treballa al Centre de
Salut mental Infantil de Sant Joan
de Deu de LLeida i directora
general de l’institut Borja de
Bioètica. Ha impulsat l’Associació
de Grups de d’acompanyament al Dol de Lleida
Sinopsi
Lideratge i dona semblen paraules antagòniques, potser no en teoria,
però la realitat s'entossudeix en mostrar que la dona està minsament
representada en llocs de lideratge, representació i decisió en la nostra
societat. Poc a poc, potser una mica massa poc a poc, la dona es va
incorporant a llocs de lideratge, molts cops repetint models adquirits,
però en altres poden aportar una mirada diferent al lideratge
tradicional, una mirada potser més humana i per tant més cristiana !

Preu del Seminari 15 Euros
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SEGON SEMINARI
CREURE EN LA SOSTENIBILITAT.
LES RELIGIONS DAVANT EL REPTE MEDIAMBIENTAL
 Dies 24-01-20, divendres de 20 a 21:30h.
 Dies 25-01-20, dissabte de 10 a 13 h.
Jaime Tatay Nieto, s.j.
Enginyer de Forests, (ETSIM- Universitat de Lleida ) ;
Llicenciat en Teologia pel Boston College i Doctor en
Teologia per la universitat Pontifícia Comillas, on
actualment n’és professor. És també director de la
revista de Razón y Fe.

Preu seminari 15 Euros

SETMANA D’EXERCICIS OBERTS
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL EN SAN IGNACIO
 Dies 23, 24, 26,i 27 de Març de 2020 de 20 a 21,30 h.
Adolfo Chércoles s.j.
Sacerdot Obrer, especialista en Exercicis
Espirituals i membre de Critianisme i Justícia

 Dia 25 de Marc, Celebració Penitencial a la Parròquia

Preu del Seminari 20 Euros
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TERCER SEMINARI
NUEVOS RETOS DE LA IGLESIA. PERSONAS
SEPARADAS/DIVORCIADAS. LA DIVERSIDAD SEXUAL
1a Sessió.
LA REALIDAD DE LOS SEPARADOS Y DIVORCIADOS DESDE
AMORIS LAETITIA
 Divendres, Dia 17-04-20 , de 20 a 21,30h
Carmen Oliveros/ Julian Ajenjo.

2a Sessió.
CUATRO ESTACIONES Y SEPAS
 Dissabte 18-04-20.DE 10 A 13 h.
Iciar Bayarte / Julian Ajenjo
Sinopsi.
Propuestas pastorales para separados y divorciados. Red sal: itinerarios
de acompañamiento personal y grupal a personas que han sufrido una
ruptura de pareja (las cuatro estaciones y sepas)

3a. Sessió
DIVERSIDAD SEXUAL
 Divendres, Dia 24-04-20 de 20 a 21,30 h.
Josep M Baquer Sistach s.j. / Marisol Ortiz

Preus del seminari 20 Euros
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PONENTS
Julián Ajenjo García.
Miembro de la CVX Ignacio Ellacuria y
componente del Equipo Coordinador
de la Red SAL y de la Comisión de
Familia de la Compañía de Jesús.
Licenciado en Derecho y Abogado en
ejercicio durante doce años, ha sido
Vicepresidente de la Sección de
Derechos Humanos del Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia y cursado
estudios en Psicología por la Uned y de Ciencias Religiosas por la
Facultad de Teología de Catalunya. Así mismo es coautor junto con
Juan José Tamayo Acosta, Federico Mayor Zaragoza y Pierpaolo Donati,
entre otros, del libro "El espejo del mundo. Derechos humanos y políticas
sociales" en colaboración con la editorial valenciana Tirant lo Blanch.
Carmen Oliveros Escartín
Abogada en ejercicio, especialista en Derecho
de Familia y madre de familia numerosa.
Miembro del Equipo de Familia de la
Comunidad de Vida Cristiana de España
(CVX), que trabaja para incorporar a la Iglesia
propuestas pastorales novedosas que atiendan
a las necesidades de las familias diversas de
hoy en día. Miembro del equipo coordinador
de la Red SAL y coautora del Libro “Las Cuatro
Estaciones, guía para recrear tu vida tras la
ruptura de pareja” (Ed. Mensajero 2.019)
Icíar Bayarte Basterrechea
Licenciada en Derecho y abogada en
ejercicio durante 15 años. Separada y
madre de una hija de 17 años. Miembro
de la CVX Zaragoza y Miembro del
Equipo de Familia de la Comunidad de
Vida Cristina de España (CVX). Experta
Universitaria en Mediación Familiar y
Socio-Comunitaria. Miembro del equipo
coordinador de la Red SAL y coautora
del Libro “Las Cuatro Estaciones, guía para recrear tu vida tras la ruptura
de pareja” (Ed. Mensajero 2.019)
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Josep M Baquer Sistach s.j.
Estudis d’Humanitats i llicenciat en filosofia .
És arquitecte i professor d’ Estudis
Estructurals .Presentarà el llibre “LA
PARELLA HUMANA. La seva vida
harmonitza l’aspecte pastoral en la
diversitat sexual

Marisol Ortiz Torrent
Des de 1985 al moment actual sóc
membre de CVX. Des del 2014 tinc una
especial vinculació amb el camp de missió
família, creant i coordinant l'equip català i
també formant part de l'equip estatal de
família. Comporta un compromís amb la
difusió i posada en pràctica de la Amoris
Laetitia (tallers del Rellotge de la Família i
programa de Signes del Temps sobre la AL
del 1/05/2016) i amb la pastoral de la
diversitat sexual (2018-19 campanya de difusió del llibre "Tender un
puente" de James Martin SJ).
Al 2017 vam constituir l'espai "Acollim" per a la reflexió, difusió i acollida
de la realitat LGBT des de l'espiritualitat ignasiana.
Sóc membre d' AMPGIL (associació de mares i pares de gais i lesbianes) i
de la ENP (Xarxa europea de pares amb fills LGBT). Associacions civils no
confessionals.
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PRIMER SEMINARI
TRANSFORMAR L’ESGLÉSIA I LA SOCIETAT EN FEMENÍ
8-11-19 divendres de 20 a 21,30h

APORTACIÓ DEL FEMENÍ EN EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ
15-11-19 divendres de 20 a 21,30h

PODEM PARLAR D'UN LIDERATGE CRISTIÀ EN FEMENÍ?
22-11-19 divendres de 20 a 21,30h

Preu seminari 15 Euros
SEGON SEMINARI: CREURE EN LA SOSTENIBILITAT.
LES RELIGIONS DAVANT EL REPTE MEDIAMBIENTAL
Dies 24-01-20, divendres de 20 a 21:30h.
Dies 25-01-20, dissabte de 10 a 13 h.

Preu seminari 15 Euros
SETMANA D’EXERCICIS OBERTS.
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL EN SAN IGNACIO
Dies 23, 24, 26,i 27 de Març de 2020 de 20 a 21,30 h.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL A LA PARRÒQUIA
Dia 25 de Marc

Preu seminari 20 Euros
TERCER SEMINARI: NUEVOS RETOS DE LA IGLESIA. PERSONAS
SEPARADAS/DIVORCIADAS. LA DIVERSIDAD SEXUAL
LA REALIDAD DE LOS SEPARADOS Y DIVORCIADOS DESDE AMORIS
LAETITIA
Divendres, Dia 17-04-20 , de 20 a 21,30h

CUATRO ESTACIONES Y SEPAS
Dissabte 18-04-20.DE 10 A 13 h.

DIVERSIDAD SEXUAL
Divendres, Dia 24-04-20 de 20 a 21,30 h.

Preu seminari 20 Euros

INSCRIPCIONS : a la secretaria de la Parròquia
Telèfon: 973 27 10 99
Correu electrònic: secretaria@stignasi-lleida.org
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Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org
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