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VEURE

Hem constatat la més profunda discriminació de les 
persones gitanes procedent  de l’est d’Europa per la seva 
condició de pobres, gitanos i immigrants. Reclam 
d’humanitat i necessitat de transformar condicions: 
estructurals, institucionals i personals (trencar 
estereotipus).

Estar atenta a l’entorn i davant d’una persona no hem de 
dir: “que s’ho mereix” sinó “què necessita”. Així podem 
aportar esperança.

La fòbia als musulmans acaba posant-los tots en el mateix 
sac i dividir la societat en “nosaltres” i “ells”. Sempre s’ha 
de llegir el text dins el context.

El cristianisme primitiu era plural

Caminem cap a un canvi

La cimera de París no ha destacat prou la urgència d’una 
transició a un model 100% renovable. 

L’Islam viu una guerra civil que té a Síria  a Iraq el principal 
camp de batalla. La població civil no té altra escapatòria 
que el refugi.

Catalunya es un país ejemplo de convivencia y diálogo 
interreligioso

El menjador del Besós no som un “menjador social” som un 
“projecte solidari”. Atenem a les persones que ho 
necessiten. Uns 400 menjars diaris, 186 viuen al carrer. Tots
són socis de la cooperativa.

Les persones posen de manifest la desigualtat social e de 
caràcter estructural.

Jesús, fill de Déu tracta a Déu com a Pare (Abbà). 



Amb quin goig enaltiré el vostre amor! Vós heu mirat el 
meu sofriment.



JUTJAR

Tothom veu clar les caues de les guerres on sempre hi ha 
un factor econòmic, però venen dificultats per combatre i 
fer alternatives en l’àmbit quotidià. Hem intentat donar 
propostes.

L’acolliment, el diàleg transversal, una qüestió de fe! De 
fet, sempre hi hagué resistència pacífica al règim. Ara, 
doncs, si us plau, mes coordinació a les bases.

L’espiritualitat compromesa té un impacte social profund i 
integrador.

De l’esperança obrim camins de sortida

Per tal de demostrar la voluntat de diàleg “no hi ha prou de 
ser creient, sinó que s’ha de ser creïble”  (Pere Casaldàliga)

La política no pot limitar-se a gestionar el present. Ha de 
saber construir horitzons utòpics. El cristianisme hi pot 
ajudar.

Cal un diàleg més humà

La manca de nivells acadèmics a Catalunya que afecta a 
més de 3 milions de ciutadans (cens 2011) i que tenen més 
risc d’exclusió és invisible i no importa a la societat. La 
prova és la baixa assistència al taller en aquest  fòrum.

Si no vols la guerra, no la preparis i no la deixis preparar. 
Cal sacsejar la opinió pública.

L’acollida, el diàleg i l’ajuda es pot començar a fer en grups 
petits.

L’acompanyament a les presons és necessari i eficaç des 
del punt de vista de les persones que hi són.



ACTUAR

Hem de crear ponts en favor de la ciutadania a través de 
l’apoderament dels moviments ciutadans conquerint les 
institucions.

Reviure el concepte de Poble de Déu en vistes a la igualtat 
de gènere en l’Església.

Compartim el que tenim (Mc, 6, 35-37)

Compartir la vida de l’immigrat. Ells són i se senten 
catalans. 

Cal una responsabilització de tota la ciutadania i un canvi 
de paradigma en les formes de vida

Cal promoure plataformes de diàleg entre Espanya i 
Catalunya. Cal fer estimar la pluralitat (lingüística, cultural, 
política,...)

Volem tancar el CIE perquè simbolitza les polítiques 
migratòries basades en la hostilitat i la vulneració dels 
Drets Humans

Davant de la repressió, no tinguem por: trenquem el silenci.
Treballem per la eradicació de la impunitat que tolera el 
sistema.


