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ASSISTIRÉ ALS SEGÜENTS ACTES

 Activitats del Fòrum 5 €

 Dinar + Activitats del Fòrum 15 €

Cal fer una transferència bancària abans del dia 2 de desembre indicant 
“FÒRUM DE BALSARENY”, al compte de Catalunya Caixa
núm. 2013 6024 51 0200208283.
A l’hora d’assistir a les activitats caldrà presentar el resguard de la 
transferència.

Les butlletes d’inscripció es poden enviar a:
Sala Sindicat  –  c/ Ponent, s/n  –  08660 Balsareny
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COL·LABORA:

AJUNTAMENT DE BALSARENY

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.primerforumdebalsareny.blogspot.com

       Primer Fòrum de Balsareny

E-mail: primerforumdebalsareny@gmail.com

Telèfon 675 824 141

Les entitats que ho desitgin podran posar una paradeta amb informació

de les seves activitats, prèvia comunicació als organitzadors.

Els anhels i els somnis d’un món
basat en la Pau i la Justícia
(als 50 anys de l’encíclica

“Pau a la Terra” de Joan XXIII).

Pre-estrena de la pel·lícula
“Descalç sobre

la terra vermella”,
sobre la vida del bisbe

Pere Casaldàliga, al Brasil.

“...sobre la pau entre tots els
pobles fonamentada sobre la
veritat, la justícia, l’amor, la
llibertat”.

“La Pau a la terra, anhel profund
dels éssers humans de tots els
temps, no es pot instaurar 
ni consolidar, si no és dins 
el ple respecte de l’ordre 
establert per Déu”

“...perquè no hi ha comunitat
nacional que vulgui estar 
sotmesa al domini d’una altra”

PAU A LA TERRA (Joan XXIII)



Salutació

VAM TENIR UN SOMNI... I SEGUIM SOMIANT...
Fa un any vam celebrar el “1r Fòrum de Balsareny. Les causes del bisbe 
Pere Casaldàliga”, centrat en el Concili Vaticà II, amb motiu dels 50 anys 
d’aquest gran esdeveniment eclesial. 

Joia i Esperança són les paraules que, dites en llatí (Gaudium et Spes), 
cloïen el missatge-salutació que l’arquebisbe emèrit Mons. Loris F. 
Capovilla –secretari personal de Joan XXIII- ens va adreçar als gairebé 300 
participants del primer fòrum, celebrat els dies 13 i 14 d’octubre. 

La idea de celebrar un fòrum d’aquestes característiques era un somni que 
es va fer realitat. Des del primer moment en què sorgí la idea d’organitzar-
lo, les persones capdavanteres –cristians/es de la base- vam experimentar 
una intensa joia, que es mantingué durant els preparatius, juntament amb 
l’esperança d’assolir els objectius esperats, un dels quals era precisament 
encomanar joia i esperança a les persones cristianes assistents al Fòrum. 
Joia i esperança en relació amb l’Església i en relació amb el món, intentant 
contrarestar aquests temps d’incertesa (i de desànim) que estem vivint, 
encara que des de l’elecció del Papa Francesc -una llum enmig de la foscor- 
la joia i l’esperança han revifat en moltes persones, tant creients com no 
creients. 

Aquest somni inicial, però, no es va acabar amb la celebració del fòrum. El 
mateix Pere Casaldàliga ens animava a continuar: “Que aquest sigui l’inici 
de molts altres Fòrums, sempre en la caminada que fem junts per les causes 
del Regne. Sigui on sigui em tindreu al vostre costat”. És per això que un any 
després seguim somiant. I, malgrat que les notícies i informacions diverses 
que ens transmeten els mitjans de comunicació són poc esperançadores, 
nosaltres seguim somiant en un món millor (la utopia de la qual parla el P. 
Pere i que és la de l’Evangeli), on la justícia, la fraternitat, la pau, l’amor... 
omplin la Terra a vessar. Somiem igual com fa 50 anys somiava el papa 
Joan XXIII en escriure l’Encíclica “Pacem in Terris” (11 d’abril de 1963) i 
com també fa 50 anys somiava el Dr. Martin Luther King (28 d’agost de 
1963), dos referents que tenim ben presents en el Fòrum 2013, juntament 
amb els germans cristians de l’Orient Mitjà, Síria i Palestina, que any rere 
any criden i expressen el seu anhel profund de ser alliberats del mal i del 
pecat de l’ocupació militar de llurs terres, alhora que alcen les seves veus 
en solidaritat amb tots aquells que han sentit la tirania de la injustícia. 

Dissabte, dia 7 de desembre
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Ens diu la Constitució Gaudium et Spes: “El goig i l’esperança, el plor i 
l’angoixa de l’home contemporani, sobretot els dels pobres i de tota mena 
d’afligits, són també goig i esperança, plor i angoixa dels deixebles del 
Crist, i no hi ha res de verament humà que no ressoni en llur cor.” 

Enguany pretenem ajuntar aquests somnis i esperem que també hi podem 
afegir el somni del Papa Francesc, d’una església més pobra, oberta y 
acollidora als sense veu i als més necessitats. Desig i somni que enllaça i 
uneix al Papa Joan XXIII, al bisbe Pere Casaldàliga i al Papa Francesc. 

Que la gran causa de la justícia, la pau, els drets humans, que és causa 
del bisbe Casaldàliga, del papa Joan XXIII, del Dr. Martin Luther King, 
dels cristians de Palestina, descendents dels primers cristians, de multitud 
d’homes i dones de bona voluntat, i que hauria d’esdevenir causa de 
tot ésser humà, sigui un motiu més per a la joia i per a l’esperança en 
contemplar-se la seva aplicació i la seva presència arreu del món, pel bé 
de tota la humanitat. Que aquest segon Fòrum de Balsareny ens ajudi a 
reflexionar-hi i a ser-ne artífexs.

Ens és motiu de molta joia poder presentar, en aquest 2n Fòrum de 
Balsareny, l’estrena de la pel·lícula “Descalç sobre la terra vermella”, sobre 
la vida del bisbe Pere Casaldàliga a Sao Félix do Araguaia, al Brasil, basada 
en l’obra del Francesc Escribano. Serà un bon moment per compartir, junts, 
aquesta pel·lícula que, properament, serà emesa per televisió.

Sigueu benvingut a aquest 2n Fòrum de Balsareny que amb gran il·lusió 
hem volgut organitzar per tal de reviure el què vam començar l’any passat.

A la Sala el Sindicat,

2n FÒRUM
DE BALSARENY

AMB LES CAUSES
DE PERE CASALDÀLIGA

Els anhels i els somnis d’un món basat en la Pau i la Justícia
(als 50 anys de l’encíclica “Pau a la Terra” de Joan XXIII)

9,30 h. Inscripcions

10 h. Benvinguda i presentació de la Jornada

10,15 h. Vídeo introductori

10,30 h. Taula rodona: “Als 50 anys de l’encíclica PAU A LA TERRA. 
 Les condicions necessàries per construir la pau”
 - Josep Antoni Benítez, jesuïta i ex-degà de la Universitat Gregoriana de Roma.
 - Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau
 - Lucía Ramon, teòloga

12 h. Reconeixement del 2n Fòrum de Balsareny 

12,30 h. Debat per grups

13 h. Posada en comú

14 h.  Dinar

16 h.  Presentació del document :
 “Kairós per la Pau de cara a treballar l’Advent i el Nadal”
 A càrrec de Martí Olivella, de NOVA

16,30 h.  Semblances entre Joan XXIII, Pere Casaldàliga i el Papa Francesc,
 a càrrec de Ramon Cabana, sacerdot de la diòcesi de Solsona

17 h.  Presentació pel·lícula “Descalç sobre la terra vermella”, 
 a càrrec de Francesc Escribano, autor del llibre original,
 i la presència d’alguns actors

17,30 h.  Passi de la pel·lícula “Descalç sobre la terra vermella”

21 h.  Pre-estrena de la pel·lícula “Descalç sobre la terra vermella”
 per a la gent del poble de Balsareny

21,30 h.  Pregària interreligiosa per la Pau i la Justícia

Només des dels pobres es pot construir la veritable pau,
que és fruit de la justícia. Estem massa acostumats a
veure la pau com una amnistia d’armes simplement.
Les armes poden callar, però la injustícia, l’opressió,
la dependència, el deute extern...segueixen cridant.
La pau és, abans que res, un sinònim de la justícia.
I un sinònim de la solidaritat.
Aquest és el nou nom de la pau.
Només hi haurà pau quan hi hagi un sol món,
humanament fratern.

Pere Casaldàliga


