
BALSARENY
Diumenge, 8 d’abril de 2018

30 ANYS DE TROBADES

90 ANYS DEL BISBE PERE
i

50 ANYS AL BRASIL

Organitzen:

Ajuntament de 
BALSARENY

NOTES:

INSCRIPCIÓ en el moment de l’arribada. 
Aportació recomanada: 5 euros.

Hi haurà parades amb llibres i materials.

DINAR:

• Import per persona: 13 euros.

• Per reservar el vostre dinar envieu un 
correu electrònic a: araguaia@pangea.org 
o dirigiu-vos a l’Ajuntament de Balsareny, 
telèfon: 93 839 61 00

• Indiqueu el vostre nom i el nombre de 
dinars que voleu reservar.

• El termini per a fer la reserva acaba el 
dimarts dia 3 d’abril. (pagament a l’arri-
bada).

LLOC:
Sala El Sindicat de Balsareny

COM ARRIBAR-HI:
Des de Barcelona: Autobús ALSA (direcció 
Berga) des de la Ronda Universitat  (entre 
Balmes i plaça Universitat) 9:30 h.

Més informació:
araguaia@pangea.org
tel. 93 317 61 77 (dijous de 18 a 20)
http://araguaia.pangea.org

DIBUIX DE LA TROBADA:
Ana de Quadras

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
PERE CASALDÀLIGA:

LA SEVA GENT I EL SEU PAISATGE
Joan Guerrero

INAUGURACIÓ i
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

CASALDÀLIGA.
La seva gent i les seves causes

 Dissabte dia 7 d’abril a les 19 h.
a la BIBLIOTECA PERE CASALDÀLIGA

(Balsareny)



PERE CASALDÀLIGA 90 ANYS

“Traginant incansablement l’esperança”, 
ens diu, l’amic i militant, David Fernández del 
bisbe Pere. No podria ser d’una altre manera, d’al-
gú nascut a Balsareny, poble Traginer. Un poble 
de pas i també d’acollida, que ens acull per tal de 
celebrar la nostra Trobada anual.

Aquest 2018, coincideixen moltes celebraci-
ons: 90 anys de vida del bisbe Pere (o pare Pere, 
com és conegut al seu poble natal). 50 anys de la 
seva anada a Brasil, deixant la seva Candàliga, el 
seu Castell, el seu riu Llobregat i tantes coses que 
guarda en el seu cor.

També, celebrem els 30 anys de Trobades de 
la nostra Associació. En aquesta, continuem fidels 
amb la nostra tasca de donar a conèixer les Cau-
ses. I, en comunió amb l’Agenda Llatinoameri-
cana, parlarem de “lGUALTAT DE GÈNERE. 
QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA”. Gran Causa on en 
Pere també, ha aportat i aporta la seva visió Pro-
fètica.

Les amigues del Col·lectiu Dones en l’Esglé-
sia ens recorden que en Pere és el soci número 
1 de l’organització. Segur que mèrits ha fet per 
guanyar-se aquest privilegi.

Amb ell més present que mai, i tots/tes els que 
hi participarem, esperem gaudir d’una bona jor-
nada. Us hi esperem!

10:00 h. Inscripcions i recollida de documentació

10:30 h. Benvinguda i presentació de la jornada

10:45 h. Ponència:
 IGUALTAT DE GÈNERE:
 JUNTES SOM MÉS FORTES
 a càrrec d´Isabel Fèlix

11:45 h. Descans

12:15 h Continuació de la ponència i col·loqui

13:00 h. Celebració de l’Eucaristia

14:00 h. Dinar

16:00 h. RECITAL DE POEMES a càrrec dels
 Rapsodes dels Pastorets de Balsareny

16:30 h. PERE CASALDÀLIGA:
 UNA ESPIRITUALITAT FEMENINA 
 a càrrec de Joan Soler 

18:00 h. PERE CASALDÀLIGA 90 ANYS.
 Testimonis

18:30 h. Comiat

ISABEL FÈLIX
Pedagoga. Doctora en Ciències de la Religió.

Professora, treballa especialment en les àrees 
de Gènere i sexualitat en l’educació.

També, com a professora de Teologia, va 
donar classes d’estudis bíblics i de Teologia 
feminista. 

Ha coordinat un projecte d’educació popular 
i alfabetització d’adults a l’àrea de Sao Paulo.

Actualment és investigadora de post doctorat 
a la Universitat de Coimbra. 

JOAN SOLER
Claretià. Participa a l’Associació Araguaia 
amb el bisbe Casaldàliga des dels seus orí-
gens.

Creador del Casal claret de Vic , un espai de 
relació, diàleg i acollida especialment amb 
persones migrants.

És autor del llibre Meditacions vora l’Ara-
guaia (en companyia de Pere Casaldàliga) en 
el que recull alguns textos de xerrades sobre 
aspectes de la vida i les causes «més impor-
tants que la vida» d’en Pere.

As. Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga

Diumenge, 8 d’abril de 2018
Sala El Sindicat
Balsareny


