
Continuïtat. 
Som en un moment dolç. Trobada impulsada i de descoberta de l’esperit. Hem descobert energies amagades.
Proposem impulsar un espai de trobada per a tots els que tenim opcions semblants en relació al sentit de la transcendència  i 
l’alliberament. “Es temps o moment oportú...”
Proposta de “Carta d’identitat” ...

1. Espai de creients,  d’aquelles  persones  que viuen el  sentit  de Déu, de la transcendència i  de l’alliberament de la 
persona com a dimensions fonamentals de les seves vides i ho viuen com dos aspectes indissolublement units. És la 
perspectiva que dona sentit a les seves relacions amb els altres, els és font de llibertat i la raó de l’esperança.

2. L’objectiu és crear xarxa, oferir un espai per a poder compartir i acompanyar,  d’intercanvi. El creixement de les 
contradiccions en la societat ha fet créixer el nombre de persones i grups que, des de diferents concrecions, viuen 
aquestes  dues  opcions.  Però  l’atomització,  la  urgència  de  les  sol·licituds  immediates,  la  distància  o  el 
desconeixement, fa que sovint ho visquin en soledat. És necessari un espai per sentir-se comunitat, rebre i donar 
suport, on es constati que som més dels que ens pensem. 

3. Ha de ser un espai de trobada de les tradicions religioses. Partim del convenciment que poder compartir, des de la 
igualtat i el respecte, sense fanatismes, sectarismes o autoritarismes, les múltiples cares del mateix Déu o les diferents 
profunditats de la persona, és una riquesa, perquè ningú té el monopoli de Déu o del sagrat. Que cal superar els 
cercles tancats sobre sí mateixos i passar de la fragmentació al pluralisme. 

4. Caldrà mantenir la connexió amb el Fòrum Social Mundial, el Fòrum Social Català i el Fòrum Mundial de Teologia i 
Alliberament,  en tant  que aquests  són espais  de trobada  d’experiències  i  d’alternatives.  Fent  nostre  el  seu lema 
fonamental que “Un altre món és possible”, nosaltres també diem que “una altre forma de viure la fe, un altre manera 
d’entendre Déu i unes altres esglésies són possibles”.

5. Des de la laïcitat, el respecte a l’autonomia de les institucions civils i des de la consciència que la fe és un do que no 
pot imposar-se. En tant que creients participem en les estructures del món com tot altre ciutadà ja que en el treball a 
favor de la justícia la fe no aporta cap plus afegit de garantia, de radicalitat o de saviesa. Cal, a més, que tinguem 
present que la qüestió fonamental no és la religió i ni tan sols Déu, sinó quina resposta som capaços de donar avui als 
greus problemes de la humanitat. 

6. Acostumant-nos a llegir la vida i la història des de baix, des de la contrahistòria, no des de l’òptica dels guanyadors, 
com quasi sempre s’ha fet. Els pobres són el referent principal i la clau teològica d’on neix el sentit de l’esperança per 
altre món possible. 

Aquest són els criteris o referents amb els que s’ha inspirat aquest Fòrum i creiem que són els que haurien d’enmarcar els 
Fòrums a venir. Però cal concretatr, dissenyar un horitzó, model, medis, calendari, organització, tot i que tota concreció 
corre el risc de no satisfer els ideals o de quedar a mig camí. Amb aquest risc, i comptant amb el vostre assentiment que 
podeu expressar en l’enquesta, proposem:

7. Es tracta d’impulsar una xarxa que faciliti el coneixement mutu, mantenint cada gup la seva identitat. No es racta de 
substituir res, ben cal contrari, es tracta de posar-se al servei i a l’escolta dels grups, i fer-ho amb els mitjans que ens 
han portat fins aquí: la xarxa virtual i la trobada presencial, que proposem que sigui cada dos anys, en contacte amb el 
Fòrum Mundial de Teologia i Alliberament. La trobada no ha de ser una fita sinó un punt del procés. 

8. Cal una organització estable, amb un lloc fix, amb alguns mitjans, pocs, els imprescindibles. 

9. Les seves funcions:   
- identificar les persones, organitzacions, moviments i grups, sistematitzar, facilitar la participació etc, d’aquells que 

s’identifiquin amb els punts anteriors, i especialment pel que fa  
  . al sentit del trascendent, pràctica espiritual, vida de comunitat, etc. presents a totes les tradicions religioses
  . a la orientació per l’alliberament i el treball per un món més just, p.ex. des de la dimensió professional, sindical o 

política o des d’algun dels moviments socials que proposen alternatives: contra la marginació i l’atur, immigració, 
pau, solidaritat internacional, ecologia, model econòmic, etc. 

- vetllar per extensió geogràfica de la xarxa per Catalunya...
- posar-se en contacte amb grups semblants de la resta de l'estat, d'Europa i dels països del Sud
- preparar la trobada presencial  de cada dos anys. 

Malgrat que tenim raons per viure amb angúnia davant la situació del món, en tenim també per l’esperança. Augmenta 
l’exclusió social però creix la consciència i augmenten els grups per protegir les persones i pel canvi d’estructures. És un 
moment oportú. 


