Curs «Atrapats pel temps.
Repensar el temps per a una vida
en plenitud»
Som conscients de què alguna cosa no acaba de rutllar en la vivència del temps que té la nostra
societat: esgotament, superficialitat, dispersió… Vivim malament el temps: amb presses, sense
atendre mai allò que realment voldríem, sense copsar el sentit final que s’amaga darrere les
nostres renúncies. Per això volem reflexionar al voltant del temps i de com el vivim. Parlarem de
fins a quin punt les estructures socials i econòmiques marquen uns ritmes que condicionen la
nostra vida. Reflexionarem sobre com afecta tot això a la fe i a la nostra noció d’esperança i ens
dotarem d’eines vitals, espirituals i d’acció per a viure un temps que sigui vida en plenitud.
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Programa del curs:

18 d’octubre??. «Festina lente» (Afanya't lentament). Una mirada
sobre el temps des de la vida contemplativa. Gema Juan

Des de l'experiència de la vida monàstica i des d'una mirada més
antropològica, volem fer una reflexió sobre la necessitat d’ordenar el
temps, la consciència de les hores, la separació entre temps de
treball i temps d'oració, etc.
25 d’octubre. Què vol dir pensar l’eternitat avui? Nurya MartínezGayol

Organitza: Cristianisme i Justícia
Mes informació:
Informació
Inscripció

A partir del tractament del temps que en fa la Bíblia (el mil·lenarisme,
la visió apocalíptica o profètica...) i amb un ull posat en el present,
intentarem veure quina és la imatge escatològica que es correspon
millor a la nostra posmodernitat.

8 de novembre. La plenitud del temps. Josep Mª Lozano
Una mirada als ritmes i temps del nostre món (estrès, presses, hiper
comunicacions, etc.) necessita ser acompanyada d’una proposta per
a viure el temps de manera fonda i compromesa. Com caldria
interpretar avui el famós Carpe Diem, sovint tan mal entès? Més
encara, com ens ajuda l'espiritualitat a fer-ho?
15 de novembre. Temps productius contra temps reproductius.
Sandra Ezquerra
En aquesta sessió intentarem reflexionar sobre fins a quin punt el
sistema econòmic capitalista marca els nostres temps vitals. I que
caldria canviar perquè es donés una major importància als
anomenats temps reproductius o temps de cura, davant dels temps
purament productius.

22 de novembre. El temps, tribunal de la història. Manuel Reyes
Mate
De la mà de l’autor del llibre que duu el mateix i suggeridor títol, ens
mourem entre els dos pols: el temps d’internet que res vol saber del
passat i crea il·lusió d’immortalitat, i el temps bíblic, que sí que sap
del passat i que afronta la pregunta pel mal i el patiment. Segons quin
sigui el pol que prevalgui, la vida pot arribar a ser molt diferent.
29 de novembre. Construir avui l’esperança. David Fernández

A través d’una relectura del quadern del nostre estimat Jaume Botey (
Construir avui l’esperança
Altra informació
, n. 154),relevant:
hem demanat a un activista com David Fernández que ens ajudi a donar una visió més sociològica del temp
visió que ens permeti
Molt important.
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poderindispensable),
reconstruirlaun
futur esperançat.
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• Amb targeta de crèdit o PayPal directament des de la fitxa d’inscripció de cada curs:
www.cristianismeijusticia.net/cursos-i-seminaris
• Per transferència bancària al compte IBAN: ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (cal indicar
nom, cognoms i curs)
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