Sopar Tertúlia - 16 de maig

Divendres 16 de maig es va celebrar una nova edició dels Sopars Tertúlia, la trobada
trimestral oberta a tots els membres del moviment i persones que els pot interessar. En
aquesta ocasió, ens va acompanyar com a ponent
Alfons Calderón,
amb el tema:

Treball i Vida. Un camí a la recerca de sentit.

El treball condiciona les nostres vides. Quan estudiem, ja des dels primers moments fins a la
universitat, ens preparem per a un futur professional, que probablement abastarà una bona part
de la nostra existència fins la jubilació. El mateix ritme del calendari pivota sobre les jornades
laborals, necessàries i imprescindibles perquè la societat pugui avançar. Com viure aquest
fenomen amb un mínim de coherència? Quins reptes planteja el fet de voler treballar amb sentit
o d'intentar no perdre el nord en la tasca que estem fent? Com puc humanitzar el meu treball
quotidià? No sempre és fàcil, especialment en aquests moments de crisi on tant les tensions
inherents a la feina per als qui la tenen, com l'absència d'ocupació en el cas de molts aturats,
són motiu de preocupació.

"Treball i vida: un camí a la recerca de sentit" és fruit de la reflexió del seu autor en el marc de
les reunions del grup de professionals de Cristianisme i Justícia al llarg de deu anys. Un grup
que dialoga sobre l'encaix del treball a la vida des d'una perspectiva constructiva que
acompanyi en el creixement personal i professional. Tot plegat, intentant trobar un sentit que
contribueixi a harmonitzar les diferents facetes vitals. En aquesta recerca no hi ha faltat ni
l'espiritualitat ignasiana, ni el testimoni de molts professionals d'àmbits diversos. No pretén ni
de lluny esgotar un tema tan polièdric, simplement obrir un corriol que es pugui anar eixamplant
per aportar pistes que millorin aquesta qüestió que ens afecta a tots, tant a nivell individual com
col·lectiu.
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El programa de la trobada va ser:

20:45 Acollida - Pregària

21:00 Ponència

21.45 Sopar

22:15 Tertúlia

23:00 Cloenda

Ponent:
Alfons Calderón, treballa en l'àmbit de la gestió internacional. Col·labora també amb ESADE
on ha estat professor de política internacional d'empresa. És membre de l'àrea social i del grup
de professionals de
Cristianisme i Justícia

Dia: Divendres 16 de maig del 2014, 20.45h

Lloc: Sala Edith Stein, València 244, 4t pis
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