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Assamblea Plenària ICMICA MIIC – Pax Romana
L'arquebisbe Omella participará en l'acte inaugural, juntament amb Noemí Ubach,
presidenta del MPCB, i Javier Iguñiz, president de ICMICA MIIC - Pax Romana
24 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El proper 28 d’octubre ﬁns l’1 de novembre s’organitzarà la 32a assamblea plenària ICMICA
MIIC – Pax Romana. Els actes estaran organitzats pel Moviment Internacional Intel·lectuals
Catòlics.
28 d’octubre de 2016
El dia 28 d’octubre a l’Auditori de Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna (Carrer Valldonzella, 12) començarà l’acte inaugural a les 18.30 h.
Primerament, començarà la trobada amb una ponència de Noemí Ubach, presidenta de

|1

Assamblea Plenària ICMICA MIIC – Pax Romana

MPCB, després parlarà Javier Iguñiz, president de ICMICA MIIC- Pax Romana i, ﬁnalment,
parlarà Mon. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. A les 19.00 h introduirà l’acte Josep
M. Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i donarà pas a P. Gustavo Gutiérrez que
farà la seva ponència per vídeo.
Després hi haurà la conferència Misericòrida, una acció política conduida per Josep M.
Rambla, SJ, i a les 20.30 h es procedirà al tancament amb Núria Sastre, presidenta del Grup
de Juristes de Roda Ventura i vicepresidenta europea de ICMICA MIIC – PAX ROMANA
29 d’octubre de 2016
El dia 29 d’octubre a la Residència Salesiana Martí-Codolar (Avda. Cardenal Vidal i
Barraquer, 15), es realitzaran dues conferències: la primera, a les 9.30 h, serà una sessió
sobre La experiència amb la indiferència i la misericòridia presentada per Phillippe Ledouble
un dels testimonis de La indiferència i la misericòrdia en el context polític a la RD Congo.
També parlaran Lídia Baran i Ulyana Tkachuk sobre La indiferència i la misericòrdia en
context de guerra a Ucraïna, Geni Canta i Montse Subirana sobre La indiferència i la
misericòrdia en context professional a Catalunya, i Camila Jara Aparicio sobre La indiferència
i la pietat en el seu context Pax Romana o coordinació Global. A les 11.30 h, hi haurà una
segona sessió sobre Compartir la nostra realitat, introduïda per Núria Iceta de Workshops,
amb diferents grups que parlaran sobre el concepte de la dona a Europa, la xarxa continental
a l’Àfrica, el conﬂicte de la guerra al Nepal, les qüestions polítiques al Perú i els conﬂictes
polítics a Sri Lanka.
Un cop acabades les dues sessions hi haurà una conferència sobre La misericòrdia de letargia
conduïda per András Mate-Toth, teòleg i president del Moviment hongarès de Pax Romana. El
dia acabarà amb una taula rodona pel repte de compromís a les 17.00 h.
30 d’octubre de 2016
El dia 30 d’octubre a la Residència Salesiana Martí-Codolar hi haurà dues sessions més. La
primera es titularà Mirant al futur i la introduirà Jaume Artés, president d’Institucions
internacionals al Consell d’Europa. A les 10.15 h, començarà la segona sessió Reptes de
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moviments de la Pax-Romana. L’acte de cloenda serà presidida per Frederik Wamalwa,
vicepresident per a l’Àfrica, juntament amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Mon. Sebastià
Taltavull.
Per informació i inscripcions cal anar a la Residència Salesiana Martí-Codolar, Metro Línia 5
(estació d’Horta) i Línia 3 (estació de Montbau)
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