VII CONGRÉS DE CRISTIANISME AL SEGLE XXI

Tal com ja us havíem anunciat, els dies 19 i 20 del passat mes de novembre,
vam celebrar el VII Congrés en les instal·lacions del Col·legi Sant Ignasi, dels
Jesuïtes de Sarrià. Recordareu que el tema que es va tractar fou “ELS
VALORS DAVANT L'IMPACTE DE LES NOVES TECNOLOGIES”.
El contingut del Congrés quedà agrupat en quatre ponències
quals, tot seguit, donem breu recensió.

de les

1. La nova era : entre el desconcert i l’esperança.
Va ser presentada per tres ponents. David Jou ( Professor de física) va
exposar des de la seva experiència concreta i la seva especialitat,
alguns aspectes de les invencions científiques, les aplicacions tècniques
i les utilitzacions pràctiques que el sacseig científico-tècnic contemporani
ha provocat en la nostra cultura. L’ús d’aquestes tecnologies ha capgirat
moltes formes de coneixement i processament de les dades que rebem
del món, cosa que modifica estils seculars de captació i vivència de la
realitat.
Santiago Ramentol (Professor de comunicació científica) presentà una
complerta i rigorosa exposició del panorama de les tècniques
d’informació i comunicació que mediatitzen avui les relacions personals i
públiques, així com de les perspectives que, a judici seu, aniran marcant,
com a conseqüència d’aquest fet, tota la dinàmica social. Sembla
dibuixar-se tot un altre món mental, informatiu i comunicatiu al qual
caldrà
estar
atents.
Joan Manuel Tresserras (Professor de ciències de la comunicació) va
fer una brillant descripció de la importància que les noves tecnologies de
la informació i comunicació poden tenir en la gestació de la dinàmica
comunitària i, concretament, de la d’un país com Catalunya, que
protagonitza la construcció d’un poble en un procés original respecte del
que han seguit les configuracions dels Estats moderns.
2. Dinamismes de caos, perjudicis i aspectes positius
Dos ponents varen tractar el tema. Jaume Botey (Professor d’història de
la cultura) es fixà críticament en aspectes com la complexitat, velocitat,
caràcter efímer i immediat de la circulació d’informació, amb les
conseqüències, sovint desestructurants, que aquestes característiques
impliquen.
Jaume Funes (Psicòleg i periodista) es fixà particularment, des d’una
òptica força optimista, en les oportunitats i desafiaments que les noves
tecnologies ofereixen a les persones i al món adolescent i jove en
particular. Entre els dos ponents varen quedar ben recollides tant
pinzellades d’advertiment crític com de valoració positiva dels nous
horitzons que les TIC plantegen.

3. Invariants humanes : el que mai no es pot oblidar.
Aquest ponència enfocava els factors constitucionals que, des del punt
de vista corporal, mental i discursiu condicionen tota experiència
humana; una mena de línies vermelles que no es poden traspassar
sense perjudicis fonamentals. Ramon M. Nogués (Professor de biologia)
féu la presentació dels aspectes antropològics (constitució
neuropsicològica i conductual), mentre que Begoña Roman (Professora
de filosofia) reflexionà sobre la construcció dels valors i el seu encaix en
la vida social. Aquesta ponència va insistir en la importància d’uns valors
essencials que no poden quedar sotmesos a vaivens tècnics, sota el risc
de provocar desequilibris de gruix en l’experiència personal i social.
4. Com viure i comunicar la fe cristiana en aquesta situació.
La ponència fou presentada per F. Javier Vitoria (Professor de teologia).
Va partir d’una valoració de les visions més oficialistes de les institucions
cristianes, que responen sovint més a plantejaments ideològics i teòrics
que no pas a anàlisis rigoroses de la realitat.
Els diàlegs amb els ponents, moderats per Jordi Porta, varen ser ocasió
tranquil·la, franca i constructiva de comentar, completar i enriquir les
aportacions fetes.

