
Carta de convocatòria 2012

Sota el  lema “És un moment oportú”,  al  gener del 2010, ens vam aplegar  prop de 500 
persones pel Fòrum Teologia i Alliberament. Va ser una Festa del compartir espiritualitat i propostes 
i constatar que “Som més dels que ens creiem”.

Sota aquest lema, “Som més des que ens creiem”, que fou l’expressió majoritària d’aquella 
primera trobada, avui convoquem la segona. La farem al gener del 2012.

Efectivament, no fem ni volem fer soroll, però “som més dels que ens creiem” que vivim la 
presència del transcendent en les nostres vides, que volem viure els valors de l’evangeli, de la fe en 
allò que sabem que ens sobrepassa o, des de la laïcitat, el sentit de la dignitat de la persona. Sovint 
vivim aïllats, no ens coneixem però sabem que “som més dels que creiem”. Som els qui busquem, 
potser sense saber-ho, aquelles arrels a l’interior de cadascú que donen el sentit a la nostra vida, allò 
profund que ens ajuda a viure en llibertat per nosaltres i en relació amb els altres, aquella font 
interior d’on raja felicitat, obertura, solidaritat.

“Som també  més  dels  que  ens  creiem” els  qui  ens  hem trobat,  en  mil  i  una  ocasions, 
treballant per la Pau. Es tracta de nou de veure’ns les cares i celebrar plegats el que hem fet en els 
nostres grups. El treball per la Pau és un dels senyals que identifica la nostra conducta. En un món 
on governa la violència i on sembla que no se’ns escolti, cal que ens coneguem. “Som més dels que 
ens creiem” els qui ens hem revoltat contra les guerres de lluny —Afganistan, Palestina, Irak, Sudan 
etc.— però també contra la violència de més a prop. En la globalització els conflictes de lluny 
també són nostres, entre altres raons perquè aquelles guerres són conseqüència del nostre benestar i, 
sobretot, perquè  no és aliena a la violència que pateixen els qui estan més a la vora de nosaltres: els 
immigrats, els pobres en general. Són ja molts els experts que, en el context de la crisi, anomenen al 
que està passat com “la guerra contra els pobres”.

Aquesta primavera ha quedat de manifest a les places de ciutats i pobles que els indignats 
“som molts més dels que ens creiem”, de totes les edats, classes i procedències. Els del Fòrum ens 
sentim identificats amb la indignació del moviment, perquè el món en què vivim és greument injust 
i suïcida. De fet, incomprensiblement, havent augmentat els recursos del món, també ha augmentat 
la quantitat  de persones que viuen en situació de pobresa i  de pobresa extrema. Ho han dit  de 
manera clara, pacífica però contundent.

Davant la incapacitat de les grans institucions civils i religioses per denunciar el que passa, 
les causes de la crisi i les mesures que es prenen, i sabent que “som molts més dels que ens creiem” 
que volem fer-ho i volem posar en comú les nostres propostes, us invitem a venir a aquest Fòrum 
2012. Com en l’edició anterior,  els  tallers,  l’exposició d’experiències o reflexions,  com en una 
“plaça” dels indignats, seran l’estructura central dels dos dies. I la suma de les exposicions serà 
l’expressió de la riquesa viscuda des de baix d’espiritualitat, de compromís, de reconciliació, de 
solidaritat, d’austeritat.

Queda convocada, doncs, la segona edició del Fòrum Teologia i Alliberament per al gener 
del 2012. Hi és convidada tota persona de bona voluntat i de qualsevol credo que vulgui compartir 
motivacions, lluites i experiències en la direcció d’un món millor.
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