
Enguany celebrem les IX Jornades d’Atenció Espiritual i Religiosa, i, seguint 
la línia temàtica de les anteriors (dedicades a “Sanació i religions” l’any 
2010), hem triat el tema “Les religions i l’acompanyament a la mort; el fi nal 
de la vida i el dol”.

Aquestes IX Jornades responen al compromís i s’emmarquen en la iniciativa 
del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa de la nostra institució d’organitzar 
anualment, entre d’altres coses, unes jornades formatives adreçades als 
col·laboradors, sobre temes i aspectes que tinguin relació amb l’atenció de 
la dimensió espiritual de les persones de les quals tenim cura.

Es tracta d’una iniciativa que es fonamenta en els conceptes i models 
d’atenció promoguts per l’Administració (per exemple, la Carta de drets i 
deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària, de la Ge-
neralitat de Catalunya), i, per descomptat, en l’ideari de la nostra mateixa 
institució, la qual concep la persona com una estructura polidimensional: 
biològica, psicològica, social i espiritual; i, consegüentment, amb dret a ser 
tractada d’una forma integral en totes aquestes dimensions.

L’espiritualitat avui “El camí de Sant Joan de Déu”

Avui hi ha una profunda set d’espiritualitat. Davant el no sentit, davant l’acumulació de 
problemes que ens semblen insolubles, davant el vertigen de l’era del moviment, sentim 
tots la necessitat de connectar amb el Misteri, amb l’Esperit que dóna l’estabilitat i una 
raó de ser. 

Assistim avui a una espècie de globalització o mundialització de l’espiritualitat. 

El diàleg interreligiós ha produït magnífi cs resultats en aquest camp. Però, al 
mateix temps, s’està reivindicant l’aspecte més local de l’espiritualitat. Avui s’entén 
l’espiritualitat d’una manera més integral. L’espiritualitat té a veure amb el cos i l’ànima, 
l’individu i la comunitat o societat, el local i el mundial, el religiós particular i el 
religiós ecumènic. 

(“Camí d’Hospitalitat a l’estil de Sant Joan de Déu” Espiritualitat de l’Orde)

PROGRAMA

Dimecres 19 d’octubre

09.30 - 10.00  Benvingudes, breu introducció a les jornades i explicació   
 dels tallers de la tarda.
10.00 - 11.30  Taula rodona 1 - Les vivències religioses de la mort,   
 moderada per Francesc Torradefl ot, cap del Departament de   
 Diversitat i Diàleg Interreligiós d’Unescocat, amb
   Sergi Rodríguez, pastoral gitana
 Abdelmunin Haya, islam
 Javier Bárcena, testimonis cristians de Jehovà
11.30 - 12.00  Descans
12.00 - 13.30   Taula Rodona 2 - Les vivències religioses de la mort, amb
 Lama Jinpa, budista
 José Antonio Cuenca, baptista
 Xavier Melloni, jesuïta
15.00 -17.00   Tallers, per escollir (únicament per al personal sanitari) 
   Alícia Campos, “Aprendre a créixer amb l’experiència del   
  dol” 
   Ven. Ngagmo Tashi Khadro, monja budista de Sakya Tashi Ling 
  Ramon Martín Rodrigo, “Acompanyament espiritual en la
  mort i el dol: perspectiva cristiana”  
 Jean-Bosco Botsho, “Els morts no són pas morts. Vida i   
  mort en les cosmologies africanes”  

Dijous 20 d’octubre

9.30h -11.00 Taula Rodona 3 - El morir i el dol des de la pràctica   
 empàtica, moderada per Pilar Claret, cap de programes   
 d’AUDIR, amb
 Anna Massallé Puig, Direcció General d’Afers Religiosos
 Xavier Busquet, metge pal·liativista, Programa d’Atenció   
  Domiciliària i Equips de Suport
 Concepció Poch Avellan, psicopedagoga, formadora en valors  
  ètics, de l’Institut de Ciències de l’Educació, UAB
11.00 - 11.30  Descans    
11.30 - 13.00  Cloenda de les jornades, per Germà Pascual Piles Ferrando, Superior  
 Provincial SJDD, i Jordi Porta, president d’Unescocat. Ponència fi nal  
 “Què pot dir o fer l’experiència religiosa davant la mort i el dol?” a  
 càrrec de Joan Viñas, exrector de la Universitat de Lleida, fundador  
 del Comitè d’Ètica Assistencial, professor de bioètica de la UdL. 



Adreça: 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat

Accés lliure prèvia inscripció mitjançant correu electrònic, 
llevat dels tallers del dimecres 19 d’octubre a la tarda, que 
s’adrecen exclusivament al personal sanitari. 

Contactes: 
  Maria Carmen Márquez Muriel, mcmarquez@pssjd.org 
Elisabeth Lheure, e.lheure@unescocat.org
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