
   

 
 
 
 
 

 
1. Xerrada inicial compartida amb el GFP: el perfil 
del filòsof Eduard Nicol.  
A càrrec de B. Castany  
26 setembre de 2019 
 
2. Persona, societat de masses i comunitat en el 
personalisme. 
A càrrec de Josep Lluís Vázquez Borau  
31 octubre de 2019 
 
3. Ser cívic, ser personalista i ser cristià, avui 
A càrrec de Tura Pedemonte 
Nomenament del Reconeixement Mounier 2020 
16 gener de 2020 
 
4. Civisme per a l’economia o l’economia per  al 
civisme?  
A càrrec de J.Mª. Viedma 
19 març de 2020 
 
5. Civisme i educació: el camí de la pau, entre la 
justícia i l’amor 
A càrrec de  Antonio Calvo 
16 abril de 2020 
 
6. La misericòrdia i la compassió com a eines de 
construcció de la comunitat cívica.  
A càrrec de Joan Lluís Pérez Francesc  
14 maig de 2020 
 
Lloc: Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar (carrer Diputació 
231, 08017 Barcelona) a les 19 hores 

XIV Jornades "persona i comunitat” 

 
 
 
1. Civisme personalista i tecnologia en la societat 
actual de masses: Entre el consumisme i l’ètica de 
la cura 
A càrrec de Joan Lluís Pérez Francesch 
5 de novembre de 2019 
 
 
2. En quina mesura la llei pot ser persona-litzadora 
i cívica?  
A càrrec de J. Mª De Dios i F. Armengol 
12 de novembre de 2019 
 
 
3. Es pot ser cívic en economia?  
A càrrec d’Arcadi Oliveres 
19 de novembre de 2019 
 
 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga, llibreria Claret (carrer Roger de 
Llúria 5, 08010 Barcelona) a les 19 hores 

 
 
 

 

Cristianisme i Justícia:  
El personalisme comunitari i el post-
humanisme: reptes tecnològics i 
humans 
 
 
 
Intervencions de Sergi Mas: 

1. Societat de masses i comunitat. La posició del 
personalisme comunitari, avui. 

 
2. La globalització i l’acollida en el món: 
l’estranyament de persones diferents.   

 
 
Intervencions d’Albert Llorca: 

3. Situar-se entre el comunitarisme cívic i les 
propostes posthumanistes. La comunitarietat, 
enfront del legalisme i el cosmopolitisme en el 
món actual. 

 
4. Interrogants ètics que planteja l’allau de les 
tecnologies en la vida humana i comunitària. 

 
 

Dates: 6, 13, 20, 27 de febrer de 2020 

 

Lloc: Cristianisme i Justícia (carrer Roger de Llúria 13  08010 

Barcelona) de 19 a 20:30 hores.  

Aules Mounier: 
El Civisme com a Humanisme: el 
desenvolupament de la persona 

Dinar de Nadal: 19 de desembre de 2019 



  
 

 
 
L’Institut Emmanuel Mounier Catalunya (IEMC) 
és una associació fundada  per un grup de 
personalistes catalans l’any 2001. 
 
Estem estretament vinculats amb Instituto 
Emmanuel Mounier (IMC) fundat el 1987, i 
col·laborem amb el Moviment Personalista 
Internacional. 
 

Els nostres principis 
 
 
* Construir un grup de vida i acció personalista 
comunitària 
 
 
* Difonem el pensament personalista comunitari  
 
 
* Desvetllar una consciència crítica de la societat 
 
 
* Ajudem a construir una societat més humana, 
justa i solidària 

 
 

Si vols col·laborar amb nosaltres, 
fes-te’n soci ! 

Altres activitats 

 

Calidoscopi 

Revista de pensament de valors personalistes i 

comunitaris.  

 

Publicacions 

Publiquem llibres sobre personalisme i donem a 

conèixer altres autors i editorials. 

 

Més informació a 

https://mouniercatalunya.wordpress.com/  

 

 

Amb la col·laboració de 
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Curs 2019-2020 

 

 

La necessitat del   

civisme en la 

nostra societat 
 

https://mouniercatalunya.wordpress.com/

