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Consell Islàmic 

 
David Karvala 
(Unitat contra el 
feixisme i 
racisme) 
 

 
Espai Avinyó 
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Antoni 
Bassas  

D
g 

1
0

, a
 1

1
,3

0
 

A
C

O
LL

ID
A

 

 
Xarxa de Suport 
amb els 
Assentaments 
del Poble Nou 

 
Manel Andreu 
 

 
Xavier Alonso 
( Membre del 
Patronat de 
MigraStudium. 
Treballa a la 
Direcció 
General per la 
Immigració) 

 
 
 
Carles 
Solà  



Què tracta cada taula rodona? 
 
FRACTURES (dissabte matí) 
 

        Fractures creixents en el món d'avui: fractura social a nivell 
global, refugiats, estigmatització del món islàmic i increment de 
la islamofòbia, la destrucció a l'Orient Mitjà i creixement del 
terrorisme, fractura mediambiental, les amenaces de la guerra. 
        La fractura social a casa nostra: atur, marginació, pobresa, 
pobresa infantil, desnonaments; fractures entre els barris, ciutats 
i pobles; la ruptura generacional, la presó -paradigma de la 
fractura-; fractures en la consideració de la dona, tant a nivell 
social com a l'església; tensions en el diàleg Catalunya-Espanya... 
 
 
 

DIÀLEG (dissabte tarda) 
 

        Intents de diàleg a nivell mundial. Diàleg entre religions, 
entre cultures, entre generacions, entre els nascuts aquí i els 
immigrats, entre les diferents llengües, entre gèneres i opcions 
afectives. 
        A casa nostra, el paper de les institucions i la cohesió social. 
El paper de la iniciativa social que s’autoorganitza, la creació 
d'espais de trobada, l'espai públic com espai de convivència o de 
xenofòbia... 
 
 
 

ACOLLIDA (diumenge matí)   

        Malgrat tot la societat reacciona. Arreu sorgeixen iniciatives 
d'acollida a l'immigrat, de suport al marginat o 
d’acompanyament al pres, de recollida solidària d'aliments, de 
noves formes d'economia social i d'organització del treball, de 
nous models de consum, de producció i distribució d'energia...           
        Què poden fer i què fan tant l'administració com la iniciativa 
social en aquests camps...? 
 
 
 



 

                                    SESSIÓ 1 DE TALLERS                Dissabte 12:30  
 

aula Títol 
Col·lectiu i/o 

 ponent Síntesi 

1 

Maltractaments 
físics i psicològics 
en les detencions 
de joves en el  
marc de la 
dissidència: més 
enllà de can vies.   

ACAT  
(acció dels 
cristians per 
l’abolició de la 
tortura) 
 

Emili Chalaux 
 i Rosa Seguí 

La funció de la nostra xarxa es 
donar acollida i suport als familiars 
i denunciar públicament els efectes 
de la repressió policial. 
 

2 

Com treballar la 
qüestió de la 
igualtat en 
l’Església: a les 
parròquies i a les 
diòcesis. 

Col·lectiu de 
dones en 
l’església per 
la paritat 
 

Ana Gimeno,  
Montse Biosca  

i  Roser Solé 

Repensar què vol dir Poble de Déu 
i com a tal introduir les bones 
pràctiques que millorin la 
governabilitat i facilitin la 
participació dels fidels, homes i 
dones, en l’Església, concretament 
en les parròquies i en les diòcesis, 
és a dir, en els espais que ens són 
més propers.  

3 

Jesús va optar per 
ser  batejat per 
Joan. 

Lluís M. Tarruell 
Llonch 

A partir la bibliografia d’Albert 
Nolan, dominic sudafricà, 
presentem una reflexió sobre 
l’espiritualitat de Jesús centrada en 
l’experiència del baptista i del 
desert, just abans de començar el 
que anomenem la vida pública de 
Jesús.   

4  

Resiliència davant 
fractures 
personals 

Teresianes 
Raval 
 

Victòria Molins 
Sergio Rodríquez 

i Rosa Mª Ruíz 

La Resiliència en dos tipus de 
fractures socials: 
A) Per a sortir de la marginació que 
suposa el món de les drogues, el 
carrer, etc. 
B) Per a sortir endavant quan la 
persona té una minusvàlua i ha de 
enfrontar-se a les situacions de la 
vida. 



5 

Com es preparen i 
quines són les 
causes de les 
guerres? 

Centre Delàs 
d’Estudis per 
la Pau 

Tica Font  
i Pere Ortega 

Les guerres tenen causes i moltes 
d’elles són responsabilitat de les 
polítiques que fan els nostres 
governs. 

6 

Estona de 
pregària. 
Monestir St. Pere.   

Benetes del c. 
Anglí. 

Esperança 
Atarés,  

Griselda Cos  
I M.T. Batallé 

Estona de pregària i contemplació 
amb els salms. 

7 

El paper de 
l’Església a la 
resistència 
antifranquista.  
Als 50 anys de la 
caputxinada 

Cristianisme  
S. XXI 

 
Joan Botam 

(caputxí),  
Joaquim Boix,  
Jaume Botey 

 

El proper mes de març farà 50 anys 
de la “caputxinada”, o tancada 
d’estudiants al convent dels 
caputxins de Sarrià, un dels fets 
emblemàtics de la resistència 
contra el franquisme a Catalunya. 
En aquest cas, com en tants 
d’altres, la cessió dels locals 
d’església suposava un risc i el 
compromís de l’església.  

8 

Espiritualitat i 
compromís social.  
Proposta des de  
l’islam i el 
budisme. 

Meriam Eloitri 
i Montse Castellà 

L’espiritualitat a què estem cridats 
és un procés de canvi social amb 
dues dimensions: dimensió 
personal i col·lectiva.  
Taller teòric-vivencial. 

9 

Fòrum 
d’Alternatives a 
l’Atur, la Pobresa i 
la Desigualtat. 
Resum i 
Conclusions. 

Fòrum 
d’Alternatives 
a l’Atur, la 
Pobresa i la 
Desigualtat.  

 

Antonio Fuertes 

Resum i conclusions de les dos 
jornades on van participar 39 
entitats al voltant de la situació 
actual de l’atur, la pobresa i la 
desigualtat, els motius que l’han 
provocat, i les alternatives per la 
seva resolució. 

10 

La realitat de les 
persones gitanes 
procedents de 
l’est d’Europa 
I tu qui dius que 
sóc? 

VINCLE 
 
Xavier Sant  
i Francina 
Planas 

Famílies gitanes procedents de l’est 
europeu, generalment arriben a 
Barcelona marcats per una 
trajectòria de forta exclusió social. 
Com s’afronta el repte d’acollir? 

 



                                      SESSIÓ 2 DE TALLERS                  DISSABTE 17:30  

aula Títol 
Col·lectiu i/o  

ponent 
Síntesi 

1 

El diàleg com 
essència de l’ésser 
humà. 

 

Miquel Font  
(escolapi) 

Volem parlar de diàleg no tant des 
del nivell conceptual, com des del 
nivell axiològic (de valors). 
Un diàleg que no exclou el fet 
cultural ni tampoc religiós. 
Entenent que la cultura i la religió 
són formes o expressions de 
l’home.  

2 

L'Economia del  Bé 
Comú en diàleg 
amb la Doctrina 
Social de 
l'Església. 

Associació 
Catalana pel 
Foment de 
l'Economia del 
Bé Comú  
(AFEBC) 
  

Adela Suñer 
 

 Pensem que el cristianisme 
té força per transformar la 
societat i, si es així, com es va 
actualitzant? 

 Des d'una reflexió cristiana,  
validaríem l'EBC (economia del 
bé comú) com un nou camí per a 
la transformació social? 

3 

Diàlegs amb Pere 
Casaldàliga 

Associació 
Araguaia amb 
el bisbe 
Casaldàliga 
 

Visionarem  el documental  “Pere 
Casaldàliga, les causes i la vida” 
45’ de F. Escribano, fragments de 
diferents entrevistes des de 1985 
fina ara. 
Obrirem diàleg interpel·lats per les 
seves paraules sobre Fe-
Espiritualitat, Justícia Social, altres 
cultures i religions. 

4 

Marginació i 
testimoni de les 
dones al llarg de la 
història 

Ma. Pau Trayner Repàs dels principals temps de 
canvis històrics i constatar les lleis 
més marginadores que han sorgit 
de les estructures patriarcals, tant 
socials com eclesials, que 
marginen les dones, i es mostraran 
alguns intents de resposta. 



5 

¿Van existir 
«cristianismes» 
sense Jesús de 
Natzaret? 

Miquel Sunyol Reflexió a partir de l'intent 
«rupturista» d'uns «intel·lectuals 
cristians» de prescindir -en la seva 
presentació i defensa de la fe 
cristiana- de la figura de Jesús de 
Natzaret. 

6 

 Acció Social des 
de l’Església 
Evangèlica 

Jonathan Navarro, 
  
Pastor de la  
1era Església 
Protestant a Rubí 

L’acció social des de l’evangeli viu 
les tensions pròpies d’allò 
desitjable i d’allò possible. Alguns 
dels reptes que ens demanen 
reflexionar sobre la tasca que 
desenvolupem en el tercer sector 
les organitzacions que ens volem 
nodrir de l’evangeli alliberador de 
Jesús de Natzaret. 

7 

Immigració avui a 
Catalunya. “Els 
altres catalans” 
del S XXI.  Quines 
són les seves 
esperances i 
problemes. 

Diferents 
persones 
immigrades. 
 

Norma Veliz 
/Equador 

Hamadou Balde/ 
Senegal  

Damayanis 
Laurencio/  Cuba 

Saima Zaheer / 
Pakistan 

Tahir Rafi / 
Pakistan  

 

Immigració avui a Catalunya. Fa 50 
anys de la publicació del llibre d’en 
Paco Candel.  
“Els altres catalans” del S XXI 
procedeixen de l’Est, d’Amèrica 
Llatina, de l’Àfrica...Quines són les 
seves esperances i problemes. 
 
 

8 

Què és la 
islamofòbia i com 
la podem aturar 

Unitat Contra 
el Feixisme i el 
Racisme 
(UCFR) 

 

Fatiha El Mouali,  
Salwa Gharbi 

Umair, Dar Wafae  
i Moussaoui 

Rahhab  

Exemples/experiències de la 
islamofòbia. Estratègies 
necessàries per respondre, de part 
dels diferents sectors 



9 

El procés nacional 
català. Debat 
entre intel·lectuals 
castellans i 
catalans. 

Cristianisme  
S XXI. 
 

Lluis Busquets,  
Josep 

Mª.Puigjaner 
i Carles Bastons 

Història del debat sobre la 
identitat de Catalunya entre els 
intel·lectuals castellans i catalans.   
Correspondència entre Unamuno i 

Maragall. 

10 

L’experiència de 
Fòrum l’Hospitalet 
com a lloc de 
trobada  entre 
diferents opcions 
de consciència, 
pensament o 
religió a 
l’Hospitalet. 

Fòrum 
l’Hospitalet  

Comentar i intercanviar 
l’experiència d’aquests tres  anys 
de Fòrum de l’Hospitalet des dels 
quatre àmbits que els defineixen. 

11 

Pisar la luna – el 
necesario dialogo 
entre escatologia 
y política 

Cristianisme i 
Justícia 
 
 

José Laguna 

Política y escatología se necesitan 
mútuamente. La primera, porque 
la organización del presente sin el 
horizonte último de un proyecto 
de bien común degenera en mera 
burocracia. La segunda, porque la 
invocación de un cielo que no exija 
ninguna transformación histórica 
“aquí en la tierra” no es más que 
espiritualismo evasivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 SESSIÓ 3 DE TALLERS              DIUMENGE 12:00 

aula Títol 
Col·lectiu i/o  

ponent 
Síntesi 

1 

Guerres, 
migracions i refugi. 
 

 
 

Arcadi Oliveres i  
Josep Lluis Gordillo 

 
 

 

Es tractaran les causes dels 
conflictes bèl·lics recents i les 
seves conseqüències pel que fa 
a l’exili, refugi  i altres 
moviments de població. 
S’analitzarà també el paper 
d’Europa i al mateix temps les 
responsabilitats dels ciutadans. 
 

2 

Pocs, amb poc, 
poden fer molt per 
a molts 

Mar Endins 
Assoc.  
 

Montserrat Caus, 
Encarnació Serra,  

Joan Lladó 

 

Donar a conèixer les vivències i 
l’experiència de 5 anys 
d’acollida i suport a persones 
solitàries o marginades, 
especialment subsaharianes, a 
un poble del Baix Llobregat. 
 

3 

La clau de la nova 
societat és el 
repartiment.  
Exemple del 
menjador social 
del Besòs. 

Cooperativa 
anarquista del 
Besòs 
 

Merche Rodríguez,  
José Gil 

i Josep Maria 
Monferrer 

- Crisi del model del 
cristianisme clàssic  

- Una nova filosofia de la 
participació 

- som també el que mengem 
- Necessitat urgent d’una 

renda bàsica 
 

4 

Tanquem els CIE:  
Una experiència 
d'acompanyament 
i incidència 
política. 

Fundació  
Migra Studium 
 

Grup de voluntaris/es  
del CIE de Barcelona 

Explicar l'experiència 
d'acompanyament que s'ha 
realitzat els darrers anys al CIE 
de Barcelona, i com des 
d'aquesta experiència es va 
iniciar un treball d'incidència pel 
tancament dels CIE. 
 

5 
 

La presó. Atenció i 
acollida a presos i 
preses. 

 

Pare Manel,  
Josep Mª.Fabró  

i Xavier Badia 

Les presons estan pensades per 
als pobres. La realitat de la 
presó. Com fer-s'hi present, com 
ajudar, com acollir. 
 



6 

La Cimera de París 
a sobre el canvi 
climàtic. Una 
decepció? 

 

Joaquim Sempere 
Acords insuficients i no 
vinculants. Però reptes que 
planteja i possibilitats 
d'actuacions.  

7 

La fractura cultural 
i invisible: baix 
nivell acadèmic + 
desconeixement 
de la llengua = 
ciutadà de segona 
o no ciutadà. 
 

EICAS.Casc Antic 
 

Antonia Salazar 
i Alfons Formariz 

Les situacions de pobresa, l’atur, 
el treball precari, la pobresa 
energètica, el risc d’exclusió, … 
van acompanyats sovint d’un 
baix nivell acadèmic dels joves  
o adults. Aquest fet té escassa o 
nul·la presència mediàtica i una 
atenció administrativa marginal 
que reforça el cercle viciós. 

8 

Experiències de 
diàleg interreligiós 
bilateral: 
judeocristià i 
islamocristià. 

Comunitat  
israelita  de 
Barcelona (CIB). 
Grup de Recerca 
Islamocristià 
(GRIC)  

Jorge  Burdman 
Verónica Sartore, 

 Ahmed Benallal  
i Jordi Giró 

Fonts, valors i compromís social, 
a la societat actual des del món 
judeocristià i islamocristià.  
El GRIC presentarà la seva 
publicació “Parelles mixtes 
islamocristianes: un amor 
transgressor que posa a prova 
prejudicis i fronteres”.  

9 

Mapa d’entendre 
les lluites i debats 
en el món islàmic 

Cristianisme i 

Justícia 

Jaume Flaquer 
(jesuïta) 

L’islam està en ebullició, en un 
debat intern on es barregen 
també temes religiosos, polítics, 
econòmics i socials. Quins són 
els punts de discussió? Perquè 
tanta violència? Què hi diu la llei 
islàmica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


