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L ’any 1517, Martí Luter va iniciar un moviment de 

caràcter espiritual que tingué un abast i unes 

conseqüències transcendentals per a la història 

europea i mundial. La Reforma protestant pretenia que 

l’Església tornés a l’Evangeli, la qual cosa provocà fortes 

tensions que acabaren amb ruptura i divisió. 

500 anys després d’aquella data, el diàleg entre 

protestants i catòlics, sense perdre les respectives 

identitats, és un fet d’enriquiment mutu. Cristianisme i 

Justícia dedica un dels seus Quaderns, de la mà de 

Jaume Botey, sota el títol “A 500 anys de la Reforma 

Protestant” per celebrar conjuntament aquell episodi 

transcendental, mirant de trobar el que ens uneix i ens 

ajuda a situar-nos davant els reptes del món d’avui.  

Per aquest motiu, des d’EIDES hem organitzat, un 

seminari de tres dissabtes al matí durant el mes de 

novembre.  

· En el primer, volem assistir a un diàleg entre un 

protestant i un catòlic, per posar-nos al dia de les 

relacions entre les dues comunitats cristianes.  

· En la segona sessió d’aquest seminari, es presentarà 

una xerrada-col·loqui sobre la història recent de 

l'Església protestant a Lleida. 

· Finalment, per acabar el seminari, es projectarà la 

pel·lícula “Luter”, presentada per un expert, que 

dirigirà també el Fòrum després de la projecció. 

Més endavant, al mes de febrer, s’organitzarà un 

cinefòrum sobre l'amistat de dues persones molt 

diferents i el coratge en que s'enfronta la mort  i, al 

tercer trimestre, es tractarà de la figura de sant Ignasi 

com a persona que fa camí i descoberta de si mateix i 

dels altres.  

L’equip d’EIDES Lleida. 
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SESSIÓ 1:  

A 500 ANYS DE LA REFORMA PROTESTANT  
Dissabte 11/11/2017  de 10 a 13:30h  

PONENTS: 
Jaume BOTEY, llicenciat en filosofia i teologia i doctor 
en antropologia, exprofessor d’Història de la Cultura, a 
la Universitat Autònoma der Barcelona, amb una 
extensa bibliografia. 

David BUENDIA ORTUÑO, teòleg Evangelista per la 
Universitat SEUT de Madrid, que ha fet cursos 
d’acompanyament pastoral i d’empatia terapèutica 
al Centre d’Humanització de la Salut . 

A continuació s'obrirà diàleg  
 

SESSIÓ 2:  

Dissabte, 18-11-2017, de 10. a 13.30 h 

PONENTS: 
Cesca  AGUSTI  FARRENY, delegada Episcopal per 
l’Ecumenisme,  
Ferran JOVÉ PLANA, pastor de l’Església cristiana 
protestant de la Bíblia oberta de Lleida  
 
 

SESSIÓ 3:  

Dissabte, 25-11-2017 de 10 a 13.30 h 

PONENT:  
Jaume BOTEY, que presentarà la pel·lícula i moderarà 
el fòrum. 
PROJECCIÓ I CINEFÒRUM DE LA PEL·LÍCULA  

 
El preu d’aquest primer seminari serà de 20 Euros  
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PROJECCIÓ I CINEFÒRUM DE LA PEL·LÍCULA 

“TRUMAN” 
Dissabte, 17-02-2018 , de 10 a 13.30 h 

PONENT:  
Ernest BOTARGUES,  llicenciat en Filosofia, que 

presentarà la pel·lícula i moderarà el fòrum 

Es tracta d’un film intimista basat en l’amistat de dues 

persones molt diferents i el coratge amb què 

s’afronta la mort. 

 

El preu d’aquest segon seminari serà de 10 Euros 
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XERRADA� 

SANT IGNASI,  PELEGRÍ 
Divendres, dies 6 i 13, d’abril de 2018 de 20:00 a 21:30 h  

Dissabte dia 21 d’abril de 2018 de 10:00 a 13:30 h  

PONENT:  
Carles MARCET s.j. Llicenciat en Filosofia i Teologia 
 
Visita guiada a la Manresa Ignasiana. Dia 22  

 
El preu d’aquest tercer seminari serà de  15 € 
El preu de l’autocar del dia 22 serà de  15 €  

dinar  12 € 
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Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

PRIMER SEMINARI  
Sessió 1:  
A 500 ANYS DE LA REFORMA PROTESTANT  

Dissabte 11/11/2017  de 10 a 13:30h  
Sessió 2:  

Dissabte, 18-11-2017, de 10. a 13.30 h 
Sessió 3:  

Dissabte, 25-11-2017 de 10 a 13.30 h 
 

El preu d’aquest primer seminari serà de 20 Euros  

SEGON SEMINARI  
Projecció i cinefòrum de la pel·lícula 

“TRUMAN” 
Dissabte, 17-02-2018 , de 10 a 13.30 h 
 

El preu d’aquest segon seminari serà de 10 Euros  

TERCER SEMINARI 
XERRADA� 
SANT IGNASI,  PELEGRÍ 

Divendres, dies 6, 13, 20 d’abril de 2018 
 

El preu d’aquest tercer seminari serà de 15 Euros 

 
 
 
INSCRIPCIONS: A la Secretaria de la Parròquia de 
Sant Ignasi, de 18:00 a 21:00h. 
 
Telèfon: 973 27 10 99  
Correu electrònic: secretaria@stignasi-lleida.org 
 


