
Benvolguda i Benvolgut 
 
Et recordem  (i si no l'havies rebut, ara te l'enviem) la convocatòria  de la 
Trobada de Cristians/es d'esquerres i independentistes/sobiranistes amb 
l'objectiu de compartir vivències i dialogar. 
  
Seria el matí del dissabte dia 25 de març del 2023 de les 10h a les 13h, al 
col·legi dels Escolapis de la Ronda (Ronda de Sant Pau, 72) 
  
Per tal de saber el nombre de persones participants i aixi constituir els grups de 
treball i comptar amb el que ens cal comprar pel piscolabis, cal que 
T'INSCRIGUIS ENVIANT UN CORREU A: quimcervera@gmail.com, abans 
del dilluns 20 de març.  
 
Encara que ja haguessis avisat, fa uns dies, que hi participaries, CAL QUE 
T'INSCRIGUIS. 
 
Recordem els Objectius de la Trobada que són: 

·   Conèixer-nos i reconèixer-nos. 
 
·   Mostrar processos polítics i conviccionals personals que s’han 
donat també en moltes altres persones al    nostre país. 
 
·   Compartir sentiments, experiència, itineraris que vinculen les 
opcions polítiques amb la fe cristiana, és a    dir, el procés que s’ha 
fet vist des de la fe cristiana. 
 
·   Compartir i difondre la nostra percepció de la  realitat política a 
Catalunya, i el nostre camí vers                 l’independentisme i el 
sobiranisme. 

  
El Guió de la Trobada serà el següent: 

     ·           10h:      Acollida. 
  

·         10.10h: Pregària amb un salm recitat i cantat dirigit per Pau 
Vallespí 
  
·         10.15h: Salutació i introducció recordant els objectius i el guió 
de la Trobada. 
  
·         10.20h: Introducció històrica sobre 
l’independentisme/sobiranisme d’esquerres a càrrec  
 
                       de l'historiador Lluis Duran., doctor en història 
contemporànea per la Universitat  
 
                       de Barcelona i especialista en la història del 
catalanisme. 
  

·              10.40h: Lectura de dues aportacions (reflexions personals d' 
Emili Ferrando i Josep M.                                
                             Font) que hem rebut per escrit. 
  

·         10.45:   Cant de la Internacional dirigit per Pau Vallespí. 
  



·         10.50h: Testimoni de Gabriela Serra (mestra, activista i ex-
dipuada al Parlament de  
 
                        Catalunya) sobre el seu procés personal com 

                               
                                       independentista / sobiranista d’esquerres i la 
vinculació   
                                
                                       d’aquest posicionament amb la seva fe cristiana. 

  
·         11h:      Cant de la Senyera,dirigit per Pau Vallespí. 
  
·         11.10h: Treball de grups seguint un qüestionari. 

  
·         12.25h: Compartir breument el resum del treball de grups per 
part desl secreastris de  
 
                        grup. 

  
·         12.55h: Can del Virolai, dirigit per Pau Vallespí. 

  
·         13h:      Piscolabis per compartir aliment, conversa i amistat. 

  
T'HI ESPEREM i aniria molt bé que ens fessis arribar noms i correus de 
persones que creguis els hi pot interessar participar a la Trobada.  
  
Teus, Xavier Becerra i Quim Cervera  
  
 


