4t Cicle de Conferències

CLAUS PER A LLEGIR EL MÓN
El virus Covid19, ha estat un malson que va desballestar la
vida quotidiana i ens va qüestionar la manera de viure, de
relacionar-nos, de treballar, de fer classes, i fins i tot d'estimar. I quan començàvem a sortir-ne, s’hi ha afegit un
conflicte armat, la invasió d’Ucraïna per part de Rússia,
que encara ens aporta més incertesa, inseguretat i més
por a perdre un valor tan vital com la pau.
No podem canviar res del que ha passat i ens toca,
moltes vegades, acceptar amb impotència el que
esdevé. Necessitem mirar endavant, i ser propositius
per afrontar els canvis que s’albiren.

Cal reflexionar sobre el què ha passat i contribuir, des de
diferents disciplines, a formular una resposta que sigui
competent i efectiva, lluny de positivismes insubstancials
i d’apocalipsis irresponsables.

P R O G R A M A

Les crisis ho són perquè no tenen fàcil solució i perquè les
seves conseqüències afecten la majoria de gent, per no dir
a tothom. No hi ha dubte que el progrés tècnic i científic ens
prepara per afrontar el present i el futur, però la tècnica no
és suficient. Necessitem de la saviesa acumulada al llarg de
la història de la humanitat per afrontar els reptes que tenim
al davant. Cal reconstruir una societat on tots els éssers
humans visquin amb dignitat.
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La pandèmia i l’esclat d’una nova guerra són una lliçó moral
de primer ordre, perquè ens demostren que no controlem
el que pensàvem que controlàvem. Aquesta revelació
genera desconcert i un cert vertigen i, sobretot, ha generat
encara més incerteses. Però, alhora, ens ha submergit en
un profund bany de realisme. Una vegada més ens hem
adonat que ens necessitem els uns als altres, que hem de
cuidar-nos i protegir-nos, que hem de desvincular-nos dels
nostres somnis de grandesa.
Hem vist que hem de saber integrar la incertesa com una
categoria imprescindible de l'existència, perquè la incertesa
és un dels ingredients de la vida. La por al futur, la por al què
succeirà properament, està present en nombrosos esdeveniments del nostre dia a dia, i ens afecta en diferents àrees,
sent les més comunes la personal, la familiar i la laboral.
Com diu Edgar Morin: "cal aprendre a navegar en un oceà
d'incerteses a través d'arxipèlags de certeses". Si volem
afrontar el futur, ens hem de plantejar quines són les
certeses que tenim per encarar-lo. Hi ha poques certeses a
la vida, però són les que han de conformar aquest arxipèlag
que ens permeti fer front al present i al futur amb cert
assossec i confiança. La vida no dona garanties ni seguretats de cap tipus. No podem assegurar el futur, només
podem perdre el present. L'única cosa que tenim és el
moment present i el que podem fer és lliurar-nos-hi amb la
millor de les actituds i voluntats per construir un futur, i si el
volem en pau, hem de començar a treballar-hi ara.
El moment que vivim representa una oportunitat. Que ens
exigeix repensar com vivim, ens relacionem, produïm
i consumim, però, al seu torn, ens convida a imaginar un
futur diferent, a somiar un altre món possible per a nosaltres i per a les generacions futures.
Jordi Cussó i Porredón
Patró de la Fundació ajudantajudar

Dijous 7 d’abril de 2022 a les18:30h
Què vol dir tornar a començar?
Josep Ramoneda, filòsof i escriptor

Dijous 5 de maig de 2022 a les 18:30h
Geopolítica de les grans potències:
estratègies per la guerra i per la pau.
Ismael Almazán, Doctor en Didàctica
de les Ciències Socials i el Patrimoni

Dijous 6 d’octubre de 2022 a les 18:30h
Un futur amb creixement responsable
Joan Majó, enginyer industrial i empresari

Dijous 24 de novembre de 2022 a les 18:30h
Noves sensibilitats espirituals
Joan Andreu Rocha, Degà de la Facultat
d’Educació Social i Treball Social
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