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Introducció
Davant els temps que estem vivint de fragilitat i vulnerabilitat ens surt el valor de la cura com a
repte evangèlic. Ens podem fer nostres les paraules de Francisco, el bisbe de Roma, extretes del
seu missatge “La cultura de la cura com a camí de pau” davant la Jornada Mundial de la Pau de l'1
de gener de 2021: Treballem tots junts per avançar cap a un nou horitzó d'amor i pau, de

fraternitat i solidaritat, de suport mutu i acolliment. No cedim a la temptació de desinteressar-nos
dels altres, especialment dels més febles; no ens acostumem a desviar la mirada, sinó
comprometem-nos cada dia concretament per «formar una comunitat composta de germans que
s'acullen recíprocament i es preocupen els uns dels altres».

Per aquesta raó, hem cregut convenient aprofundir aquest aspecte en la nostra tasca
d'acompanyar i acompanyar-nos entre els consiliaris i les consiliàries, que no estem exempts
d'aquesta limitació, vulnerabilitat i fragilitat humana. Sense oblidar-nos del paper en la cura dels
altres per part de les i els responsables del moviment, que també estan convidats a aquesta
jornada.
Ens ajudarà en la nostra reflexió Pepe Laguna Matute, que és teòleg, músic i pedagog i que ha
treballat el tema que ens concerneix en un quadern de Cristianisme i Justícia titulat “Vulnerables.
La cura com a horitzó polític”
(https://www.cristianismeijusticia.net/es/vulnerables-el-cuidado-como-horizonte-politico;
https://www.cristianismeijusticia.net/vulnerables-la-cura-com-horitzo-politic)

A res que el relat de l'autosuficiència es confronti amb la realitat apareixen les esquerdes de la
seva inconsistència. Per començar, els éssers humans mai hem estat autosuficients, existim i ens
desenvolupem gràcies a l'ajuda dels nostres semblants, som una espècie animal especialment
fràgil, condemnada a la inexistència sense la intermediació de les cures alienes. I pel que fa a la
nostra pretesa capacitat de conduir-nos autònomament per fins racionals i/o morals, abunden els
exemples de persones que manquen de la llibertat de judici o d'acció que segons la norma
occidental ens defineix com a éssers humans. (Vulnerables… pàg. 4)
Esperem que aquesta Jornada ens ajudi a tots i a totes per donar-nos elements en l'art de la cura
en el nostre moviment apostòlic.

Horari
10:00h: Pregària inicial
10:15h: Presentació de la jornada i del ponent
10:30h: Ponència de Pepe Laguna sobre el sentit de la curadania
11:15h: Preguntes al ponent
11:30h: Reflexió personal (aspectes que hauríem de tenir en compte sobre la cura en el nostre
acompanyament i la nostra responsabilitat a partir del que ens ha suggerit la ponència i
l'experiència personal)
11:50h: Posada en comú d'algunes aportacions personals
Síntesis a posteriori (les reflexions personals es poden enviar a Pepe Baena, com a consiliari
general, que farà una síntesi per reenviar-la als consiliaris i consiliàries i responsables)
12:20h: Pregària final
12:30h: Comiat

Enllaç de connexió

https://zoom.us/j/97992184318?pwd=L3JyMGI2V2NETXdCYjdyUWdGaHBlQT09

