
 

 

 

 

 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Expressió catalana del Fòrum Mundial de 

Teologia i Alliberament 
 

BARCELONA, 23-24 DE  GENER DE 2016 

 



“Contra les fractures, diàleg i acollida” 
 

 

CARTA DE CONVOCATÒRIA 
 

És la quarta vegada que ens apleguem en aquest Espai de Trobada i 
Compartir que és el Fòrum. Per a cada trobada hem triat un 
encapçalament que, com un eslògan, fos una síntesi del moment que 
vivim i dels objectius del Fòrum d’aquell any, mirant sempre el present 
per construir un futur millor. “És un moment oportú” fou el títol del 
Fòrum-2010, “Som més dels que ens creiem”, el del 2012, “Lluitem per 
l’esperança”, el del 2014. El lema que proposem pel Fòrum 2016 és 
“Contra les fractures, acollida i diàleg”. 
Per què aquest encapçalament?  
Perquè les fractures creixen i n’hi ha de tota mena. Aquest model de 
societat, de desenvolupament, d’economia o de cultura, augmenta la 
violència, el nombre de fractures i el patiment. Avancem ràpidament en el 
camp de la tècnica, però retrocedim en el camp de la justícia i de la 
fraternitat. Ens cal embenar les ferides, ser testimonis de misericòrdia, 
establir el diàleg. Curar, acollir i impulsar models alternatius.  
 
Fractures 
 

Han augmentat les fractures, la desigualtat i la presència de les forces del 
mal.  
Fa uns anys parlàvem del 10 % que acumulava una quantitat de riquesa 
igual a la del 90 %; ara ja diem que és l’1% que acumula la riquesa del 99 
% restant. 
Fa uns anys crèiem que econòmicament tot anava bé i, de cop, ens vam 
descobrir pobres: a Catalunya tenim 2’2 milions de persones en situació 
de pobresa, tres-centes mil persones aturades sense cap prestació, 
320.000 famílies que no poden pagar els subministraments de gas, llum i 
aigua, 300.000 nens i nenes per sota del llindar de pobresa, milers joves 
sense feina... Però hem pagat sumes astronòmiques per al rescat dels 
bancs.   



Fa dos anys vam començar una ILP per una Renda que garantís uns 
mínims ingressos per a tothom. Dos anys després segueix paralitzada al 
Parlament.  
Fa uns anys protestàvem per la guerra de l’Iraq; ara veiem com s’ha calat 
foc a tot l’Orient Mitjà amb la destrucció de pobles sencers, sense saber 
com aturar-ho i amb l’avenç del terrorisme cec i sense sentit.  
Fa uns anys detestàvem el llenguatge bel·licista dels EUA i la guerra com a 
resposta al terrorisme; ara, amb l’assentiment majoritari de la població, 
els dirigents d’Europa fan seu el llenguatge de la venjança.  
Fa uns anys parlàvem de 3000 immigrats a l’any des del Magreb; avui són 
centenars de milers. Els morts i ofegats de cada dia, com en la mort 
d'Abel, ens pregunten "què n'has fet del teu germà?". El Mediterrani s’ha 
convertit en un cementiri.  
Fa uns anys ens crèiem Europa; avui sabem que Europa pot ser una 
trampa: l’Europa del Nord contra l’Europa del Sud, la trampa de l’Euro, el 
mirall de Grècia, l’Europa insolidària dels filferros de punxes i  
concertines... 
Diem No. Diem No a la globalització neoliberal, a la fam de molts i a les 
immorals fortunes d’uns pocs, a la sang que sols fa sang convertida en llei 
per a molts, a la indiferència, a la incitació al racisme... 
 
Diàleg 
 

Els que venim al Fòrum sentim la crida a construir la cultura del diàleg 
com a fonament de la Pau. Diàleg en tots els camps, entre religions, entre 
cultures, entre generacions, entre els nascuts aquí i els vinguts de fóra, 
entre creients i no creients, entre les diferents llengües, entre gèneres i 
opcions afectives, entre camp i ciutat, entre les diferents opcions 
polítiques, entre Catalunya i Espanya. 
El Diàleg vertader, però, només es pot construir sobre paraules 
vertaderes, que vol dir Fets. Per defensar la Pau no es poden fer crides a 
la guerra; per defensar la justícia no es pot seguir amb el mateix model 
neoliberal; per defensar el diàleg entre creences no es pot ser dogmàtic 
respecte de la pròpia creença; per defensar el diàleg entre Catalunya i 
Espanya no es pot condemnar, cal el reconeixement i la proximitat amb 
l’altre.  
Afortunadament en els últims anys hem vist néixer fets, paraules 
vertaderes, institucions que posen al servei del diàleg recursos, sabers i 



voluntariat; institucions que es coordinen, que saben que junts 
multipliquen els resultats; col·lectius nous pel valor de la misericòrdia, de 
la compassió, del propòsit de compartir. 
Per un important sector de la humanitat que pateix, les paraules i fets del 
papa Francesc com a autoritat mundial son un consol, una invitació al 
diàleg, el testimoni de la obertura cap als altres.  
 
Acollida 
 

Alhora la presència de tantes i tantes iniciatives d’acollida és una ferma 
senyal d’esperança. Sabent que la víctima de les fractures és el nostre 
germà, surten de tot arreu iniciatives d’acollida, de solidaritat amb 
l’immigrat, col·lectius amb capacitat per ajudar a resoldre els problemes 
legals, d’acompanyament als presos i als tancats als CIEs, d’ajut als sense-
sostre, de suport a la marginació, de recollida solidària d’aliments, de 
voluntariat actiu, de noves formes d’economia social i cooperativisme, de 
propostes de la banca ètica, de re-valorització del món rural, d’iniciatives 
pel decreixement, de la consideració de la diferència com una riquesa, de 
noves formes de producció i distribució d’energia, del respecte a la terra, 
de la identificació pública dels culpables...  
Afortunadament vivim en una societat que reacciona. La majoria 
d’aquestes iniciatives, de moment, són micro-experiències, llavors, però 
amb tota la capacitat d’esdevenir universals. És la lluita de la llibertat 
contra la opressió, de la vida contra la mort,  d’una ratlla sense horitzó a 
una multiplicitat d’horitzons. No hi ha receptes sinó valors. 
 
     - - - 
 
Davant d’un canvi tan profund de cicle, necessitem pair, situar-nos. 
Necessitem espais de trobada, de reflexió, d’interiorització, de comunió, 
d’anar endins. Necessitem trobar aquell grup, aquell moment, aquell lloc 
que ens hi ajudi. Això és el que voldríem que fos el proper Fòrum.  
 
  

Desembre 2015 

 

 

 



 

PROPOSTA DE TALLER  
PER A LA IV TROBADA  

DEL 23 i 24 DE GENER DE 2016 
 

 

 

 

 

 

Nom Taller  

Col·lectiu 
 
 

Presenta  

Síntesi del 
taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quin 
apartat es pot 
col·locar? 

 
Fractures 

 
Ds 12:30 a 14 h  

 
Diàleg 

 
Ds 17:30 a 19 h  

 
Acollida 

 
Dg 12 a 13:30 h  

 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA DELS TALLERS 
 
 

1. El Taller és un espai participatiu impulsat des d’una reflexió per part 

d’una persona o un col·lectiu. 

2. Ha de tenir un temps d’exposició, sense que esdevingui una Lliçó 

Magistral. Ha de permetre el debat posterior a la exposició. 

3. Permet la reflexió a fi que l’Exposició i el debat posterior facilitin extreure 

propostes de futur. 

4. Un cop fet el taller se us demanarà que ens feu arribar un resum amb els 

principals Elements del Debat, Acords i Propostes de Futur que també es 

penjaran a la web. 

5. La Trobada del Fòrum és un espai que ha de facilitar establir xarxes. Els 

Tallers han d’anar en aquesta línia. 

6. L’acabament del Taller durant la Trobada és el començament del Debat a 

través del Web, dels correus electrònics i del compromís posterior en 

cada localitat dels membres que hi hagin participat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Trobada del FCTiA 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Horari general: 
   9,30 h recollida d’acreditacions 
Dissabte: de 10,00 a 20,00 h 
Diumenge: de 9,30 a 14 h (hi haurà servei de menjador) 

 

 

INSCRIPCIÓ 
Per fer la inscripció a la Trobada cal fer un ingrés al compte corrent del Fòrum a  

La Caixa  ES48 -  2100 – 3205 – 15 – 2101162047 
 

Important: ÉS NECESSARI INDICAR EL NOM i QUIN PAGAMENT ES FA.  
 

Per exemple: Inscripció i dissabte i diumenge 
 
10 € per a la inscripció 
12 € per l’àpat de dissabte 
12 € per l’àpat de diumenge 

 

 -------------------------------------------------------------------  

Nom     Cognoms 
 

NIF    Codi Postal   Localitat  
 

 Inscripció   Àpat dissabte   Àpat diumenge 
 
 

 

Escola Pia Sant Antoni 
Ronda Sant Pau, 72 
08001 Barcelona 

 Sant Antoni   Ben a prop:  

 Urgell, Universitat 

   20, 24, 64     Paral·lel, Poble Sec 
 

 i  Catalunya   



Per inscriure-us a la Trobada Final del Fòrum ho podeu fer a través de: 

 pàgina web: www.teologiaialliberament.cat 

 enviant un correu electrònic a: forum.catala@gmail.com  

 enviant la butlleta al correu postal (AC 519 / 08930- BCN)  

 

 

És necessari fer l’ingrés al compte corrent del Fòrum que consta a la butlleta 

d’inscripció, indicant el nom i  Nif,  la localitat on viviu i si us quedareu als 

àpats de dissabte i diumenge. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar al telèfon: 606 31 10 94 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teologiaialliberament.cat/
mailto:forum.catala@gmail.com


CONVOCANTS DEL FÒRUM 

 
Xavier Alegre, Manu  Andueza, Carles Babot, Pepe Beunza, Joan  Botam,  Jaume  Botey, Lluís 
Busquets, Salvador Busquets, Jordi Camprubí, Enric  Canet, Carles Capó, Lucia Caram, Xavier 
Casanovas, Montse Castellà, Montserrat Caus, José V. Clemente, Joel Cortés, Carlos Curiel, Carles de 
Ahumada, Laia de Ahumada, Clara Fons, Teresa Forcades, Josep M. Gasch, Carme Guàrdia, Sebastià  
Heredia, Víctor Hernández, Angelina Hurios, Ismael Laziri, Joan Lladó, Casimir Martí, Benigno 
Martínez, Pep Martínez, Pilar Massana, Òscar Mateos, Josep M.  Monferrer, Yaratullah Monturiol, 
Ramon M.  Nogués, Eduardo Ócio, Arcadi Oliveras, Joan Oñate, Joana Ortega,  Sandra Pardo, Eulàlia 
París,  Xavier  Pedrós,  Manel Pousa, Pepita Pons, Jordi Puig, Llorenç  Puig,  Clara Rafel, Josep M.  
Rambla, Maia  Riera, Concepció Rueda, Ignacio Simal, Roser Solé, Joan  Soler, Miquel Sunyol, Santi 
Thió, Francesc  Torradeflot, Santi Torres, M. Pau Trayner, Pere Vilaseca, Francesc Xammar,  Albert  
Zaragoza. 

 
FÒRUMS LOCALS : 
FCTiA de St. Feliu de Llobregat 
FCTiA de Tarragona 
FCTiA de L’Hospitalet de Llobregat 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fòrum Català de Teologia i Alliberament 

 
Correu postal AC 519 

08930 St. Adrià del Besòs 

xarxa social: teologiaialliberament.cat 

email: forum.catala@gmail.com 

Telf: 606 31 10 94 

Voldríem que el FCTA no s’exhaurís amb la darrera celebració del diumenge. 
Els FÒRUMS  LOCALS segueixen funcionant en els períodes entre la celebració 
bianual del FCTA i és del tot desitjable fer-ne de nous, participar en els 
existents i seguir dinamitzant i vivificant a través de la Xarxa les experiències, 
propostes  i  interessos d’aquells participants que s’hi sentin cridats. 

mailto:forum.catala@gmail.com

