
IV Jornada 
 Joan Vilar Costa

  Refugiats: ahir i avui

     Data: Dissabte, 4 de maig 2019
Lloc:  Casal de l’Església

       (Era del Firmat, 1-3 Manresa)

ORGANITZEN:

 Centre d’Estudis del Bages
 Fundació Independència i Progrés
 Moviment Cristià Comunitari

               



Qui fou en Joan Vilar Costa?

Joan Vilar (1889-1961) fou un jesuïta 
manresà, de conviccions catalanistes i 
democràtiques. Als anys vint, no veient 
acomplertes les seves expectatives, 
passà a capellà secular. Va tenir un 
paper destacat durant la guerra civil al 
Comissionat de Propaganda de la 
Generalitat. Va ser molt crític amb la 
carta col·lectiva dels bisbes espanyols a 
favor de Franco. En acabar la guerra es 
va exiliar a França, on va  ajudar els 
refugiats republicans des de la dedicació 
pastoral. La seva vida va ser tot un 
exemple de compromís social. 
Amb aquesta Jornada volem recordar la  
figura de Joan Vilar i Costa i reiterar la 
necessitat de personalitats com la seva 
en el món d’avui. Per això dediquem la 
Jornada d'enguany al tema dels 
refugiats: els d’ahir (que Joan Vilar i 
Costa tant bé va conèixer) i els d’avui, 
que dissortadament encara continuen 
vivint el drama de la immigració per 
causa de les guerres, la fam... 



PROGRAMA

Refugiats: ahir i avui

 De 2/4 de 10 a 2/4 d'11: Arcadi Oliveras:   
Un món sense fronteres al moviment 

de les persones

 De 2/4 d’11 a 2/4 de 12: Josep Alert:
Els refugiats polítics a la Manresa 

republicana

 De 2/4 de 12 a les 12h: Pausa cafè.

  De les 12 a la 1h: Taula rodona: 
Els refugiats i la immigració a casa 

nostra avui

✔ I. Amat (F. Tomàs Canet)
✔ A. Franch (Creu Roja)
✔ R. de Paz (Cooperació. Aj. Manresa)

Al final de cada ponència hi haurà un temps per a 
preguntes i debat, si escau. 

La jornada és gratuïta i oberta a tothom. 
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