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Les arrels són importants perquè ens sustenten. Però tan 
important com les arrels són les branques que ens enlairen 
i ens obren al futur. La fraternitat és una d’aquelles coses 
que travessa, o hauria de travessar, des de les arrels fins 
a la branca més alta. Si la llibertat i la igualtat han bastit 
projectes polítics que ens permeten albirar mons millors, cap 
d’aquests mons ho serà sense el que és la peça fonamental, 
la fraternitat. Aquesta és la idea força de l’encíclica Fratelli 
tutti. Aquesta és la proposta que us fem per a aquest cicle 
de conferències.

Programa 2021
Lliçó inaugural
• Els lligams de la fraternitat
A càrrec de Rafa Allepuz, professor de la UdL i director de 
Càritas Lleida
14 d’octubre de 2021
18.30 h - UdL (edifici Rectorat)
• Llum i ombres del nostre món
A càrrec de Josep M. Carbonell, degà de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna-URL
11 de novembre de 2021
18.30 h - IREL
• Elaborar la fraternitat
A càrrec de Pilar Mariné, psicòloga
9 de desembre de 2021
18.30 h - IREL

Programa 2022
• Acollir la fraternitat
A càrrec de Montse Sánchez, professora de religió
13 de gener de 2022

18.30 h - IREL
• Comunicar la fraternitat
A càrrec de Míriam Díez, directora de l’Observatori 
Blanquerna de comunicació
10 de febrer de 2022
18.30 h - Aula Magna IEI
• Oferir la fraternitat: la política
A càrrec de Josep Maria Forné, professor de filosofia
10 de març de 2022
18.30 h - Aula Magna IEI
• Fratelli tutti: l’alternativa del papa Francesc
A càrrec de Ramon Prat, teòleg
21 d’abril de 2022
18.30 h - Aula Magna IEI

Seminari-curs 2021/22
L’atri dels gentils (humanisme i transcendència)
• Ciència, Filosofia i Teologia
A càrrec de Josep Esquerda, Josep Maria Porta i Ramon Prat
Modera, Carmina Pardo
Divendres 11 de març de 2022, de 18.00 a 21.30 h, UdL 
(edifici Rectorat)

Coordinació
Joan Busqueta, David Jou, Josep Maria Forné, Manel 
Mercadé i Ramon Prat

NORMATIVA COVID-19
És obligatori seguir la normativa vigent pel que fa a les mesures de 
contenció de la Covid-19. 
Cal seguir en tot moment les instruccions de l’organització.
Aforament limitat i registre d’inscripció, control de temperatura, gel 
desinfectant d’accés als usuaris, catifa desinfectant, cartells indicadors 
d’obligació d’ús de mascareta, gel hidroalcohòlic i distància de seguretat.


