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És prou clar l’impacte que està suposant, per a l’Església i per al 
món, el pontificat de Francesc. Des de la seva elecció el març del 
2013, hem anat coneixent i admirant la seva personalitat com a 
pastor i referent moral, i no hem parat de sorprendre’ns per la 
seva nova manera de portar les coses.

Tanmateix, no volem quedar en una mirada superficial, sinó que 
desitgem anar a fons en el mestratge i en els gestos del nou Papa 
per captar quines riqueses espirituals i teològiques s’amaguen 
en l’home que tenim al davant.

Per això ens ha semblat que valia la pena organitzar una Jornada 
al voltant de la seva rica personalitat. Hem escollit dos ponents 
veritablement dignes de crèdit i plens de rigor acadèmic. Ens 
referim al Dr. Francesc Torralba, ben conegut per tots nosaltres, 
que ens ajudarà a captar en profunditat l’essència del missatge 
del Papa. Seguidament el jesuïta Dr. Jaume Flaquer ens parlarà 
del seu itinerari vital i, evidentment, ens descobrirà la influència 
de St. Ignasi en el nou Papa.

Una Jornada realment interessant que ens afecta a tots, perquè 
el Senyor envia els seus pastors en els signes dels temps que 
considera oportuns. L’Institut i la nostra diòcesi s’uneixen així 
al desig de l’Església universal per descobrir els designis divins 
d’avui, i alhora a la necessitat de respostes per construir entre 
tots un món on brillin la solidaritat i la pau.

«L’Església proclama “l’evangeli de la pau” (Ef 6,15) i està 
oberta a la col·laboració amb totes les autoritats nacionals i 
internacionals per a tenir cura d’aquest bé universal tan gran. 
En anunciar Jesucrist, que és la pau en persona (cf. Ef 2,14), 
la nova evangelització anima a tot batejat a ser instrument de 
pacificació i testimoni creïble de vida reconciliada. És hora de 
saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com 
a forma de trobament, la recerca de consens i acords, però sense 
separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i 
sense exclusions» (Papa Francesc, Evangelii Gaudium 239).

18.00 Presentació de la jornada, a càrrec de Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic

18.15 Punts essencials del seu pensament, a 
càrrec del Dr. Francesc Torralba (Universitat 
Ramon Llull)

19.15 Diàleg amb els assistents

19.30 Itinerari vital i jesuïtic del Papa Francesc, a 
càrrec del Dr. Jaume Flaquer, s.j. (Facultat de 
Teologia de Catalunya)

20:30 Diàleg amb els assistents

Coordinació: Begonya Palau (ISCRVic) 


