
Sobre el Simposi

Després de les lliçons històriques de la Reforma de 
l’Església analitzades l’any passat, en aquest segon 
Simposi Internacional sobre Reforma i Reformes en 
l’Església, pretenem estudiar com el testimoni de sante-
dat i la sinodalitat exercida en els diversos àmbits esdevé 
clau per a la renovació eclesial. 

Com en el Simposi anterior, les dues tardes aniran més 
dedicades a la vessant pastoral de la renovació de 
l’Església, endinsant-nos enguany en els desafiaments i 
reptes de la pastoral dels joves, a propòsit de la temàtica 
volguda pel papa Francesc en el proper Sínode de Bisbes.
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DIMECRES 21 DIJOUS 22

Matí:  El retorn a l’Evangeli i el testimoniatge,
               claus per a la renovació eclesial

Matí:  La reforma de l’Església i la
 sinodalitat i col·legialitat eclesials

Tarda: La renovació de l’Església i la 
 pastoral de joves
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Barcelona 21 i 22 de febrer
de 2018

II Simposi Internacional
Reforma i Reformes en l’Església

09.30 h

09.50 h

10.30 h

11.10 h

11.30 h

15.30 h

16.10 h

16.30 h

16.45 h

17.25 h

12.00 h

12.40 h

Presentació del Simposi
Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

El retorn a l’Evangeli i la renovació de l’Església
Prof. Pierangelo Sequeri (Roma)

«Així com Crist... així l’Església» (LG 8): La mística 
de Jesús; desafiament i propostes
Prof. Gabino Uríbarri, S.I (Madrid)

Diàleg amb els ponents

Pausa – cafè 

El testimoni de santedat, clau per a la renovació de 
l’Església
Prof. Germán Arana, S.I. (Madrid)

Diàleg amb els ponents

A la recerca de nous camins d’evangelització en la 
cultura dels joves «Post-Millennial»
Mn. Bruno Bérchez (Barcelona)

Diàleg amb el ponent

Pausa

Ingredients per renovar la pastoral de joventut
Mn. Joan Àguila Chavero (Tarragona)

Diàleg amb el ponent

Tarda: La conversió pastoral a les
 parròquies: Concrecions pastorals
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Una reforma per mitjà de la comunió sinodal. 
Criteris de validació dels carismes autèntics
Prof. Dario Vitali (Roma)

Les estructures sinodals de l’Església local
Prof. Jaume Fontbona.(Barcelona)

Diàleg amb els ponents

Pausa – cafè

La reforma del papat (Evangelii gaudium 32). Cap a 
un ordo communionis primatus com a diaconia 
primacial
Prof. Salvador Pié-Ninot (Barcelona)

Diàleg amb els ponents

Principis pastorals del papa Francesc aplicats a la 
pastoral dels joves
Mons. Antoni Vadell (Barcelona)

Diàleg amb el ponent

Pausa

Sabem acompanyar els joves? Llums i ombres del 
moment actual. A propòsit del Document de Treball 
pel proper Sínode de Bisbes
Prof. Javier García (Santiago de Compostela)

Diàleg amb el ponent

BÀSICA 30€
assistència a les ponències i material de suport

PACK 1 48€
Bàsica + dinar dels dos dies

PACK 2 89€
Bàsica + habitació individual la nit del dimecres al 
dijous + 2 dinars, 1 sopar i 1 esmorzar

- Alumnes i professors AUSP: Gratuïta

- Els packs 1 i 2 no admeten canvis.
  Les places del pack2 son limitades. 

Modalitat d’inscripció

Com fer la inscripció?

anar a: www.teologia-catalunya.cat

Omplir el formulari online que hi trobareu

Realitzar el pagament al número de compte: 
“Caixa Bank”: IBAN ES28 2100 0900 9202 0980 

Enviar el comprovant bancari per email a:
congressos@edusantpacia.cat


