
FÒRUM CATALÀ TEOLOGIA I ALLIBERAMENT

L’actual situació del món i, també, la de molts grups i petites comunitats 

de creients fa que un grup de persones, plural en molts aspectes, que 

tenim en comú el sentit de la Transcendència i el refús a aquest model 

de societat que segrega i margina les majories, considerem que és un 

moment oportú per convocar, en el marc del II Fòrum Social Català 

del  proper  mes  de  gener  de  2010,  un  Fòrum  Català  de  Teologia  i  

Alliberament,  com l’expressió  catalana dels  Fòrums Mundials  de 

Teologia i Alliberament.

Un espai de trobada

És  un  moment  oportú  per  la  necessitat,  tantes  vegades  repetida,  de 

trobar-nos i posar en comú qui som, així com les nostres esperances i 

dificultats. L’anomenem  Fòrum de Teologia, no en el sentit de teologia 

formal,  sinó  per  la  voluntat  de  compartir  l’experiència  que  tenim del 

sentit  del  transcendent.  Ens  uneixen  valors,  compromís  i  treball  en 

àmbits semblants. Volem que sigui un espai que faciliti  explicar-se als 

grups i persones que no tenen altres mitjans per fer-ho. Som molta gent 

però, sovint, no ens coneixem. Sabem que les raons, que han fet que 

cadascú de nosaltres visqui la fe en el seu grup, ens poden impulsar a 

compartir  això  mateix  amb  altres  grups  per  enriquir-nos  amb 

l’experiència dels altres i per compartir el sentit de Transcendència.  

És  un  moment  oportú  per  a  les  persones,  grups,  comunitats, 

moviments de base,... donat que totes les institucions pateixen, de fa 

temps,  un procés d’erosió  en la  seva credibilitat.  Davant  la  soledat  o 

sensació de viure en el desert o en la frontera que pot sentir la gent 

enfront  els  reptes  del  món  d’ara,  considerem  imprescindible 

acompanyar-nos i crear espais on se senti la força de la comunitat. 

Món laic

Considerem positiu  viure  en un món ja  i  definitivament  laic  i  que no 

permet ingerències en els seus criteris fora de les que provenen de la 

raó, ni privilegis a les confessions religioses. Les expressions públiques 

de  l’experiència  religiosa  personal  aniran  quedant,  progressivament, 

difuminades. L’anonimat de la laïcitat és una oportunitat de crear nous 



espais per reconèixer-nos i per reconèixer i establir diàleg amb aquelles 

noves “espiritualitats laiques” que sorgeixen des de la ciutat secular. 

Immigració

És un moment oportú, també, pel fenomen creixent de la immigració que 

veiem més com una oportunitat que com un problema. És una riquesa 

del  tot  inèdita  en  la  història  que,  de  manera  generalitzada,  diferents 

sensibilitats  davant  la  Transcendència  o  en  les  diferents  maneres 

d’entendre  i  relacionar-se  amb  Déu puguin  conviure  en  un  mateix 

territori.  El  diàleg  interreligiós  no  es  farà  ja  des  de  les  jerarquies 

religioses o en congressos d’entesos, sinó des del carrer,  al col·legi,  a 

l’escala,  al  supermercat.  Cal  fomentar-lo,  amb naturalitat,  des  de  les 

mateixes bases. 

La crisi

Òbviament, davant la difícil situació actual de crisi econòmica, d’atur, de 

tancament  d’empreses,  és  un  moment  oportú  per  trobar-nos. 

L’alliberament,  que  està  en  el  nucli  de  totes  les  religions,  és  també 

alliberament  viscut  a  través  de  la  història  com alliberament  material. 

Compartim el criteri,  que s’ha expressat clarament en el darrer Fòrum 

Social Mundial, que aquesta crisi no l’han de pagar els pobres. Estem al 

final  d’una  llarga  il·lusió  fonamentada  sobre  la  possibilitat  d’un 

creixement indefinit i necessàriament injust. Vivim en un món greument 

malalt  i  ferit.  Cal,  doncs,  trobar-se  perquè,  des  de  les  diferents 

sensibilitats,  puguem  establir  ponts  entre  nosaltres  i  amb  els  altres 

actors  socials  amb  qui  compartim  compromisos  i  criteris  (solidaritat 

internacional,  lluita  contra  el  deute,  conservació  de  la  naturalesa, 

repartiment de recursos, decreixement, etc.).

Regeneració moral

No hi haurà sortides econòmiques a la crisi sense una prèvia i necessària 

regeneració  moral:  contra  la  idea  que  no  hi  ha  alternativa,  cal 

desenvolupar l’imaginari social i impulsar les alternatives des de la base. 

I cal una nova fonamentació ètica de la societat, que vol dir una enorme 

exigència  i  esforç  per  combatre  l’obscenitat  de  la  situació  actual  de 

violència i injustícia al món. Sense aquests dos components és impossible 

superar la crisi a favor de l’alliberament de les majories i, fins i tot, de 



nosaltres mateixos. I aquells que creiem en el sentit transcendent de la 

persona,  tenim  molt  a  aportar  perquè  els  valors  de  les  religions, 

històricament, s’expressen a través de les propostes i comportaments de 

l’ètica. 

Educació. 

Des d’aquí que voldríem que un dels eixos conductors o denominador 

comú, en aquesta edició del  Fòrum “Teologia i  Alliberament”,  fos una 

ampla  reflexió  sobre  l’educació.  El  trasbals  que  pateixen,  en  aquests 

moments, tots els espais educatius des dels continguts fins a l’educació 

en valors, és el reflex de la importància que les diferents forces socials 

donen a l’educació i del que, si desitgem el canvi de les consciències, no 

en podem quedar al marge. 


