PROPOSTA DE TALLERS
TROBADA 25 i 26 DE GENER DE 2014

Nom taller

Col·lectiu

Ponent

Síntesi taller

Apartat

min

Dia

Dissabte 11,50 h
Bíblia i homosexualitat

ACGIL

Raúl Martínez

Repàs als texts que tradicionalment s’han fet servir per condemnar les
relacions entre persones del mateix sexe, oferint interpretacions que venen
a desmotar la lectura tradicional.
Es presenta el treball que l’equip de voluntaris de carrer realitzen amb les
persones que viuen en els carrers de Barcelona.
Dialogar sobre el sentit i la pertinença de l'FSCat 2014, donat la pluralitat
de propostes transformadores a Catalunya i el moment de l'FSM:
especificitat de l'FSCat i complementarietat.

Espiritualitat
Alliberadora

45’
90’

Ds 11,50

En els nostres carrers, entre
cartrons, viuen persones.
Forum Social Catala i el Forum
Social Mundial - Perspectiva
històrica i Actualitat del moviment
altermundista.
Agents de restauració en un món
trencat: experiència
d’evangelització integral a la
barceloneta

ARRELS Fundació

Enrique Richard
Puri González
Gianni Orsini

Solidaritat i
Esperança
Altres

90’

Ds 11,50

45’

Ds 11,50

AGAPE

Eva aldea i
Marc Fuentes

Ser un agent de restauració en un món trencat significa col.laborar amb
Déu cada dia en la restauració de les persones amb elles mateixes, amb
els demés, amb la natura i amb Déu. Però, com es pot dur a terme aquesta
tasca de forma pràctica en el context del teu barri?

Altres

45’

Ds 11,50

Testimoni d’una Comunitat
Cristiana

Parròquia St. Medir

Ramón Freixas,
Pepita Plana,
Lluïsa Puigardeu
Àngels Segalés,
Maria Mulet
i grup de voluntaris i
voluntàries.

Parròquia compromesa a fons en i per la causa de l’Evangeli, i en i per la
causa de l’home, considerant que ambdues són causes inseparables.

Espiritualitat
Alliberadora

“Aquesta nit et porto al llit”

Espai de Vincles Rosalie
Rendu

El taller tracta de la dignitat humana, de l’escolta i de l’acompanyament.
Farem una introducció sobre la realitat de les persones que viuen al carrer,
explicarem en que consisteix l’espai de Vincles i tractarem de compartir l’
experiència d’estar propers.

Solidaritat i
Esperança

7

Celebrar la Pasqua amb la família
i en família.

Pasqua familiar - Maristes

Per què una Pasqua Familiar? / Celebrant una Església-comunió.
Més enllà de la Pasqua: fem comunitat.

Espiritualitat
Alliberadora

8

Pobresa, desigualtat i cohesió
social

Comissió Promotora ILP
Renda Garantida i Coord.
Aturats Catalunya
Plataforma Aturem la
Guerra

Diosdado Toledano
Sixte Garganté

Volem viure en una Catalunya sens atur ni desigualtat social.

Solidaritat i
Esperança

90’

Ds 11,50

Pepo Gordillo,
Francesc Tubau,
Pilar Massana,
Roser Palol

Possibilitats i dificultats en el treball per la Pau

Solidaritat i
Esperança

45’

Ds 11,50

1
2

3

4

5

6

Reptes del Moviment per la Pau:
Iraq, Síria, Palestina
9

FDC

Ds 11,50

45’

Ds 11,50

Ds 11,50

10

La conferència episcopal
espanyola hauria de demanar
perdó pel recolzament a la guerra
civil (1936-1939) i a la dictadura
posterior ?
Transició energètica i canvi social

ACAT

Emili Chalaux

Raonarem perquè la resposta, al nostra parer, ha de ser afirmativa.
Explicarem les accions dutes a terme per ACAT en aquest tema.
Explicarem el context històric de la guerra civil.

Solidaritat i
Esperança

Ds 11,50

Cooperativa Som Energia

Joaquim Sempere

No és segur que amb energies renovables es pugui mantenir l'actual
abundància de béns i serveis, i això planteja interrogants sobre el futur de
les nostres societats.

Solidaritat i
Esperança

Ds 11,50

3 Fòrums locals

Fòrum T.i All Sant Feliu
Fòrum T.i All Tarragona
Fòrum T.i All l’Hospitalet
Volpa Catalunya

Ferran Prats
Josep Sementé
Josep M. Pujol
Dito Rovira i
Josep Maria Cruz

Explicació de com s’han creat i com funcionen els Fòrums de Teologia i
Alliberament de Sant Feliu, Tarragona i l’Hospitalet

Espiritualitat
Alliberadora

Ds 11,50

Ens plantejarem preguntes com: perquè marxar al sud? realment el Nord
pot ajudar al desenvolupament del Sud? Perquè hi ha joves que es
plantegen de tenir una experiència de voluntariat de llarga durada? Totes
les motivacions són vàlides per voler marxar? perquè hi ha persones que
tenen males experiències de voluntariat?..

Solidaritat i
Esperança

Ds 11.50

Daniel Callis i
Tomàs Gamarra

Rostres de la pobresa, avui. VEURE
On tenim posada l’esperança? JUTJAR
De l’inclusió a la reconciliació. ACTUAR

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Ds 11.50

Plataforma Assentaments
del Poble Nou

Manel Andreu,
Montse Milà

Com en situacions d’extrema marginalitat es vulneren els drets més bàsics
de les persones.

Solidaritat i
Esperança

90’

Ds 11,50

La Desobediència civil un eina,
de resistència no violenta activa,
per a la incidència política.

Centre JM Delàs d’estudis
per la Pau

M. Gabriela Serra

Tractar la resistència no violenta activa com una estratègia vàlida per a
transformar la realitat entomant la desobediència civil con un eina concreta.

Altres

90’

Ds 16,10

Anàlisi de resultats de l’enquesta
papal sobre la família i
l’evangelització
“El senyor m’il·lumina i em salva,
qui em pot fer por”

Església Plural

Joan Oñate

Espiritualitat
Alliberadora

Monestir de St. Pere de
les Puel·les

Què podem fer per l'alliberament
personal i col·lectiu, social i
nacional, local i global?
Jesús era amic dels pobres o els
seus amics/amigues eren més
aviat rics?
La JOC una proposta per
l’alliberació dels i les joves de la
classe obrera.

Nova – Centre per a la
Innovació Social

Griselda Cos,
Conxa Adell,
Mª Teresa Botey
Martí Olivella

Compartirem una anàlisi de les respostes rebudes sobre l’enquesta papal,
així com comentarem els aspectes més significatius dels qüestionaris
rebuts.
Espai de pregària contemplativa a través dels salms (acompanyament de
cítara)
Participar activament en generar un país i un món habitables per a tothom.

Solidaritat i
Esperança

Miquel Sunyol

A través d'un recorregut imparcial pels evangelis

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Ds 16,10

Sheila Sánchez
Perez

Aprofundirem en el per què la JOC va néixer al voltant de 1932 a Bèlgica
per donar resposta a les condicions precàries que vivien els joves i avui dia
al 2013 encara té validesa el seu missatge.

Espiritualitat
Alliberadora i

90’

Ds 16,10

11

12
El voluntariat, estil de vida solidari
per al món d’avui
13

14
15

Rostres de pobresa, mirades per
la reconciliació
Assentaments d’immigrants, una
qüestió de drets humans

Dissabte 16,10 h
16

17

18

19

20

21

JOC

Espiritualitat
Alliberadora

Ds 16,10

45’

Ds 16,10

Ds 16,10

22

23

24

25

26

27

Possibilitat de suport i integració
dels immigrants a Granollers

Col·lectius immigrats
Granollers

Voluntat de coordinació
d'experiències cristianes de base i
veu crítica respecte del món
actual.
Meditació: El conreu del silenci
interior

Redes Cristianas

Gamal Abdal
Boubakar Kande
Sebou Sylla
Yusupha Badjie
Hugo Castelli

Tots ells estan en diferents plataformes per buscar suport a les accions que
porten a terme per diferents necessitats: documents per obtenir la
residencia, habitatge, ajut a països africans...

Solidaritat i
Esperança

Budisme

Montse Castellà

Més de 200 col·lectius, comunitats i moviments cristians de l'Estat
espanyol. Pretenem coordinar-nos per viure la fe des de la perspectiva de
l'evangeli i donar una resposta conjunta a favor de la transformació
democràtica de l'Església i de la societat.
Introducció a la meditació en el context del budisme. Taller fonamentalment
vivencial on es practicaran mètodes que fàcilment es poden integrar a la
vida quotidiana.
Plantejar-nos donar un salt qualitatiu en les propostes econòmiques:
organització diferent, mercat alternatiu, adaptació al territori...

Espiritualitat
Alliberadora

Pas d’agent econòmic a
construcció d’una economia
diferent basada en la persona
Generació perduda. Espiritualitat
per a temps incerts

Copp57

Ramon Pasqual

Cristianisme i Justícia

Xavi Casanovas i
Nani Vall-llosera

El taller estaria basat en l'article publicat homònim de la revista Sal Terrae:
Generación perdida. Espiritualidad para tiempos inciertos. i en la reflexió de
cap d'any de Cristianisme i Justícia No som generació perduda
És un taller per convidar-vos a formar part del nostre grup.
Intentem ajudar-nos a viure la fe seguint la senzillesa de l’evangeli.

Espiritualitat
Alliberadora

15 anys compartint fe en Jesús i
un compromís arrelat en la
societat

Creients en Diàspora

Acompanyem des del Ser

Pis d’acollida Itaca

Paco Tauste, Jose
Naranjo, Auxi Gil,
Cristina Fraile,
Mª.Pilar Massana
Esther Borrego

Acompanyem des de un pla de treball individual: com poder treballar el
sentiment de culpa? com podem acompanyar algú a arrelar-se a la vida?
Som conscients de la nostra pròpia historia i del que ens ha suposat?
Entitat que gestiona el projecte del repstiment d’aliments a Cornellà.

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Ds 16,10

La botiga solidària de Cornellà

Associació Botiga
Solidària

Benigno Martinez

Solidaritat i
Esperança

45’

Ds 16,10

Teologia i alliberament, però,
quina teologia i quin alliberament?

Escolapi

Miquel Font

Avui dia no basta, a l’hora de renovar la religió, amb uns quants retocs.
Hem de deixar la riba (la terra coneguda) i anar a fons en el mar de la vida i
de la fe.

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Ds 18,00

Presentació de la revista en paper
i en català “Dialogal”, sobre
diversitat i diàleg interreligiós i la
nova versió digital i en espanyol.
Projecte PONT JOVE (Fund.
Servei Solidari)

UNESCO per al Diàleg
Interreligiós

Manuel Pérez o
Sergio Arévalo

S’explicarà com es fa una revista plural i quins reptes implica combinar la
recerca d’objectivitat periodística amb la voluntat manifesta de fomentar la
simpatia per les religions i el diàleg entre elles.

Altres

45’

Ds 18,00

Joves extutelats

Joan Prat

Solidaritat i
Esperança

45’

Ds 18,00

Associació Pas-Amics d’El
Camí

Lluís Planas Herrero

Es presentarà el treball que es realitza a través dels recursos d’habitatges
amb els i les joves extutelats que han sortit de centres residencials
d’atenció educativa (CRAE).
El repte català actual: 2014, Marxa a peu per totes les comarques per
definir un nou país més just i pròsper. Com organitzar la Marxa? Com
participar-hi? La plenitud nacional: quina és la vocació de la nació catalana
envers el món?

Marxa pel país.
Dos nous camins iniciàtics a la
plenitud individual i nacional

Altres

90’

Ds 18,00

28
29

Espiritualitat
Alliberadora

45’

Ds 16,10

Ds 16,10

90’

Solidaritat i
Esperança

Ds 16,10

Ds 16,10

45’

Espiritualitat
Alliberadora

Ds 16,10

Ds 16,10

Dissabte 18,00 h
30

31

32

33

34
35

36

37
38

39

40
41
42

Salut Mental i actualitat; La
Resiliència en la gestió del canvi
Des de quina i amb quina
comunitat cristiana lluitem per
l'esperança?
Transformar l’ expressió simbòlica
de l’experiència del Déu de Jesús.

Col·legi de Treball Social

Gemma Galán Rubio

Comunitat claretiana de
Vic

Lluís Blasco, Maria
Dot, Joan Vera

Col·lectiu de Dones en
l’Església per la Paritat

Ma. Pau Trayner

Catalunya, Nació de pau: Com
enfocar la seguretat i la defensa
en un nou estat d'Europa".
La laïcitat com a espai de trobada

Pau i Treva. Seminari
Estat de Pau

Jaume Llansó,
Joan Contijoch

Fundació Ferrer i Guàrdia

Joffre Villanueva

¿Esperanza de la liberación o
esperanza de la libertad? Una
perspectiva desde el
protestantismo
"L'escola, espai d'alliberament o
replicador d'injustícia?"

Iglesia Evangélica
Española

Ignacio Simal

Viure la fe al segle XXI ??

Casal Loiola

Juan Mezo

“Set-i-mig”: Un moment per
aturar-se i fer-se preguntes

Pastoral Juvenil educació
en el lleure

Míriam San José

En temps de crisi, obrir les portes
de casa.

Comunitat Sunday

El retorn a la terra

Reflexió entorn de la Salut Mental, entesa com un espai de trobada amb
nosaltres mateixos i amb les pròpies capacitats de superació
Compartir el treball d'aprofundiment que durant un any hem fets diferents
grups de revisió de vida del Casal Claret i la comunitat Claretiana de Vic

Solidaritat i
Esperança
Espiritualitat
Alliberadora

Volem trobar aquelles imatges que realment representen la realitat que
vivim, contraposades a estereotips buits de contingut, per a les dones i els
homes d’avui.
Presentació del document Catalunya, Nació de pau

Espiritualitat
Alliberadora

Identificar consensos entre els moviments d'església presents al Fòrum i
els moviments laïcistes i explorar estratègies de diàleg i cooperació.
¿Cómo opera la esperanza en las luchas de liberación o la búsqueda de la
libertad?

Espiritualitat
Alliberadora
Espiritualitat
Alliberadora i
Solidaritat i
Esperança
Altres

Solidaritat i
Esperança

90’

Ds 18,00

90’

Ds 18,00

Ds 18,00

90'

Ds 18,00

Ds 18,00
90’

Ds 18,00

45’

Ds 18,00

Espiritualitat
Alliberadora

45’

Ds 18,00

Experiència concreta enfocada a adolescents i joves que són monitors de
lleure a esplais parroquials de la Província de Barcelona

Altres

45’

Ds 18,00

Pere Martí i
Mercè Cardona

Explicarem el nostre compromís. En primer lloc parlarem de l’acollida a
casa de joves extutelats i descpŕes del projecte Equinocci, que consisteix
en un pis que hem obert per acollir quatre joves extutelats.

90’

Dg 10,00

Assoc. Terra Franca

Laia de Ahumada i
Jordi Martí

45’

Dg 10,00

Parella, Família i Cristianisme

Cristianisme S.XXI

Ramon M. Nogués

Associació sense ànim de lucre, constituïda com a tal el 2013 amb la
intenció d’establir nous models de relació per a la gestió del territori entre
persones i/o entitats socials emprenedores per desenvolupar-hi un projecte
agroecològic.
Es presentarà i posarà a debat la temàtica suggerida en el qüestionari
enviat pel Papa de cara al Sínode episcopal del 2014.

Espiritualitat
Alliberadora i
Solidaritat i
Esperança
Solidaritat i
Esperança

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Dg 10.00

La participació de les dones
pakistaneses en l’entorn català.

ACESOP

Huma Jamshed,
dona feminista dintre
de l’Islam.

Conèixer la complexa realitat cultural i social de les dones pakistaneses
vingudes a Catalunya i les seves lluites per promocionar-se dintre de la
societat catalana.

Solidaritat i
Esperança

90’

Dg 10.00

Menjadors solidaris al barri del
Besòs

Centre Anarquista del
barri del Besòs

José Gil i
Merche Rodríguez

Amb la col·laboració dels veïns del barri, donen menjar a més d’un miler de
persones. Es pot viure dignament amb menys recursos.

Solidaritat i
Esperança

90’

Dg 10.00

Josep Castillo

A partir de les dades sobre l'educació a Catalunya es pretén fer una reflexió
inicial que pugui motivar el debat dels participants al voltant de diferents
reptes del nostre context.
Presentar l'experiència del Casal Loiola com una proposta comunitària per
a viure i alimentar la fe en una societat secularitzada.

Diumenge 10,10 h
43

44

45

46
47

48

49
50

51

52

53
54
55

56

Teologia lesbiana, gai,
transsexual i bisexual (LGTB)

ACGIL

Jordi Valls

"Presó, i després què? En el
futur, cal comptar amb les
presons?"
Les retallades a les pensions.

Presons

Josep Mª.Fabró,
capellà de la presó
de Brians.
Presenta Ramon
Franquesa
Albert Alberich

Com lluitar contra l’increment de
persones en risc d’exclusió?
Es possible crear llocs de treball
per aquests col•lectius?
Despesa militar, comerç
d'armament i banca armada.

Contra-informe dels 24
experts
Fundació Formació i
Treball

Justícia i Pau, Centre
Delàs ....

Les teologies contextuals / Qüestions terminològiques
Definició de la teologia LGTB / Les quatre fonts de la teologia LGTB
Un exemple pràctic: el matrimoni LGTB és un sagrament?
"El sofriment del pres. Experiència d'acollir a persones que ja han sortit de
la presó"

Espiritualitat
Alliberadora

Quins són els projectes i quines les alternatives

Solidaritat i
Esperança
Solidaritat i
Esperança

L’ocupació ha estat, i segueix essent, la millor via per a lluitar contra
l’exclusió, i les Empreses d’Inserció la millor eina (tot i que petita i no
l’única) de l’Economia Social per aquesta lluita.

90’

Dg 10.00

Dg 10.00

Dg 10.00
90’

Dg 10.00

Arcadi Oliveras,
Pere Ortega, Tica
Font, Jordi Calvo,
Camino Simarro...
Raúl García Ferrer

Contrast entre l'increment dels pressupostos destinats a la guerra i la crisi
de l'Estat del Benestar.
Comerç espanyol d'armes i participació de la banca.

Solidaritat i
Esperança

90’

Dg 10.00

Es mostrarà quin serà el paper de l’espiritualitat (la qualitat humana
profunda) en les noves societats del coneixement.

Espiritualitat
Alliberadora i

90’

Dg 10,00

Presenta Ramon
Franquesa
Joan Godayol, bisbe.

Quins són els projectes i quines les alternatives

La Memòria Històrica

Emili Ferrando
Antonio Royo
Josep M. Monferrer

Diverses experiències de recuperació de la Memòria Històrica tant en el
camp educatiu com en el cívic i social.

Solidaritat i
Esperança
Espiritualitat
Alliberadora
Solidaritat i
Esperança

Crea i difon el teu projecte solidari
de microdonacions (teaming)

Associació “Alegria amb
Gambo”

Iñaki Alegria

Un periodisme compromès

Periodista a Migra
Studium

Lucia Montobbio

Presentem el projecte “Alegria amb Gambo” una iniciativa que ha sorgit
arrel de la meva experiència personal treballant a l’hospital rural de Gambo,
al sud d’Etiòpia on més de la meitat de la població infantil menor de 5 anys
pateix desnutrició.
Com a jove periodista a diferents mitjans, parar sobre el compromís que
suposa informar a la societat civil

Espiritualitat femenina i
transformació social.

Grup de dones de
l’Associació UNESCO per
al Diàleg Interreligiós
L’Era del Mas Blanc

¿Com fundar una nova societat si
ja no hi ha valors estables?

CeTR

Les retallades a les pensions.

Contra-informe dels 24
experts

L’anunci de l’Evangeli pel món
d’avui.
Els bombardejos de la població
durant la guerra civil, a Benassal
i a Tortosa. I els afusellaments de
la postguerra al Camp de la Bota.

Què vol dir l’anunci de l’evangeli en el món d’avui

Dg 10.00
Dg 10,00
90’

Dg 10.00

Solidaritat i
Esperança

45’

Dg 12,00

Solidaritat i
Esperança

45’

Dg 12,00

Quines actituds hem de transformar les dones per tal de ser agents del
canvi que el món necessita?

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Dg 12,00

Experiències sobre transformacions socials que ens han transformat
personalment i vice-versa.
El silenci i el diàleg com a camins per a la integració del procés de
transformació.

Espiritualitat
Alliberadora

90’

Dg 12,00

Diumenge 12,00 h
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59

60

Integrar la transformació personal
i la transformació social

Josep Forns,
Martí Olivella,
Maria Morillo,
Lluis Ylla ...

Comunitats en “Fronteres”

Dos Comunitats en Dos
barris marginats

Viqui Molins i
Montse PRats

Diferents maneres de viure als marges, al costat dels desafavorits.

Els Centres Oberts temptats per
l’assistencialisme eines d’iniciativa
pública per a la transformació
social
Acompanyar organitzacions i
empreses socials per a una altra
economia i societat. Construint
una altra manera de funcionar.
La objecció de consciència.
Passat i present d’un lluita, que va
tenir èxit.
Associació ÀKAN d'immigrats

Fund. Pare Manel
Casal dels Infants

Manel Pousa,
Sandra Pardo,
Enric Canet

Quin paper han de fer els centres oberts, fets per a la normalització i no per
a la emergència?

La Olivera, Taller Alba,
Hobest Catalunya

Ester Vidal,
Carles Ahumada,
Pau Moraga i
Núria Cendoya
Pepe Beúnza

Les pro-vocacions d'un tal
Francesc
La crisi d’Europa.

Cristianisme i Justícia

Ibrahima Sano,
Fatiha Larbi, Santi
Thió, s.j, M. Lluïsa
Geronès
Jaume Flaquer
Llorenç Puig
Salvador Jové

61

62

63

64

ÀKAN Girona

65

67
68

Ex-europarlamentari
responsable de la
comissió d’agricultura

Espiritualitat
Alliberadora i
Solidaritat i
Esperança
Solidaritat i
Esperança

90’

Dg 12.00

90’

Dg 12.00

En aquest taller es planteja el diàleg entre vàries entitats que ajudi a
visibilitzar com aplicant una nova manera d'entendre les organitzacions es
pot arribar a ser més fidel i efectiu en la manera de respondre els objectius
de cadascuna.
De la objecció a la insubmissió. La desobediència civil. Teoria i pràctica.

Solidaritat i
Esperança

90’

Dg 12,00

Espiritualitat
Alliberadora

Dg 12.00

L'experiència personal d'arribar a una altra cultura i un altre món.

Solidaritat i
Esperança

Dg 12.00

Quines són les crides (pro-vocacions) i novetats que vol suscitar el Papa
Francesc en l'Església?
El fracàs de l’Euro. Cal sortir de l’Euro?

Espiritualitat
Alliberadora
Solidaritat i
Esperança

45’

Dg 12.00
Dg 12.00

