Congrés de Cristianisme al Segle XXI, homenatge a l'Arcadi i trobada
anual del Llegat
(cartes enviades el 29 d’octubre i el 4 de novembre de 2021)
Estimades amigues i amics del Llegat d’en Jaume,
Desitgem que totes estigueu bé i que us trobem amb ànims i amb molta salut.
Un dels objectius de constituir-nos en Associació és preservar i fer créixer els valors i
els projectes en els que en Jaume va implicar-se tota la seva vida. Trobarem les
maneres de fer-ho possible.
Avui compartim una activitat de l'Associació Cristianisme al Segle XXI, entitat estimada
a la que va dedicar moltes energies des del seu origen. Podeu trobar més informació a
https://www.llegatjaumebotey.cat/punt-de-connexio i http://cristianismexxi.cat/
Cristianisme al Segle XXI farà una Trobada-Congrés els dies 12 i 13 de novembre sobre
el tema: Reptes i Oportunitats després de la pandèmia. Via augusta, 205 de Barcelona
(Institució Cultural CIC). Els ponents seran: Lluc Torcal, Carme Trilla, Joan Ramon
Laporte, Abel Mariné, Josep M Esquirol i Desirée Garcia.
Està obert a tota la gent interessada i tal com es diu a la presentació:
"La pandèmia ens ha trasbalsat, ens ha sacsejat d’arrel i ha posat en qüestió la
nostra manera de viure. Ens recorda de manera insistent (si sabem veure i
escoltar) que cal reinventar els valors que donin sentit a una vida humana
plena”.

És en aquesta recerca de valors per una vida humana plena, que ens sentim convidats i
convidades a participar-hi. Adjuntem el programa al final d’aquesta carta.
I us volem fer també coneixedores de dos actes que son molt especials:

Homenatge a Arcadi Oliveres per les entitats de Pau
El proper 10 de novembre a les 18:30h a la Fabra i Coats de Barcelona es realitzarà un
memorial obert a tots els públics que vol ser un espai de trobada de totes aquelles
persones vinculades al moviment per la pau i la justícia global de casa nostra i de totes
aquelles persones que tenien estima per l’Arcadi, per retre-li un sentit homenatge i
recordar la seva persona.
Les entitats que organitzen son Justícia i Pau, la Universitat Internacional de la Pau, la
Fundipau i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Us passem el link per la inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfwFVtDZT4NYa3B2GZTCApFkYYyB3EE
paWUyY-4p5XaYjlw/viewform?usp=sf_link

Trobada anual de l'Associació Llegat Jaume Botey
El dissabte 19 de febrer de 2022, entre les 10 i les 13 hores ens trobarem a l'Hospitalet
de Llobregat per celebrar l'acte anual de l'associació. Un acte amb amics i amigues per
compartir xerrades i aprenentatges sobre el món de l’educació d’adults on el Jaume va
participar activament.
A mesura que concretem els detalls de la trobada us anirem informant. Això sí,
reserveu-vos la data!!!
Us enviem una molt forta abraçada,
Llegat Jaume Botey i Vallès
https://www.llegatjaumebotey.cat
@botey_jaume

