– Que ningú no deixe d’inscriure’s per problemes
econòmics, sobretot la gent jove i/o aturada. Que
cadascú aporte el que puga i Déu proveirà!

A través d’Internet:
Omplint el formulari que trobareu en la pàgina web:
www.cristianismeimondavui.org

• Directament:
En les taules d’acreditació durant la celebració del
Fòrum.
FORMES DE PAGAMENT I APORTACIONS:

• Per transferència bancària:
A Caixa Popular:
Compte: ES36 3159 0013 94 2323140125

– Us recordem l’obligatorietat d’inscriure’s per a
assistir. Donat el gran cost econòmic que suposa
cada edició del Fòrum, la Coordinadora recomana
i convida a les persones, l’economia de les quals
els ho permeta, que col·laboren amb generositat
en la INSCRIPCIÓ D’AJUT.

• En efectiu:
A l’hora d’acreditar-vos en el Fòrum.

– Ompliu tota la informació demanada en la Butlleta
d’inscripció i en els altres documents, a efectes estadístics.

SECRETARIA:

– Amb la finalitat de poder recollir ordenadament la
carpeta dels materials de treball, procureu arribar
mitja hora abans del començament de la jornada.
– Hi haurà servei de guarderia.
– Mitjans de transport:
Autobusos de l’EMT, línies 2, 3, 5, 7, 60, 62, 63,
64, 67, 70, 72, 73, 79, 80.
Metro, línies 1, 2, 3, 5, i 9, estació Àngel Guimerà.

(PER FAVOR NO ENVIEU GIR POSTAL. NO SE’N PODRÀ
FER CÀRREC LA COORDINADORA).

Apartat de correus 13 - 46470 CATARROJA
• www.cristianismeimondavui.org

• email: forum@cristianismeimondavui.org
• Twitter: @forumcrist

• Pàgina oficial al Facebook

• Canal al Youtube

• El Fòrum 30è podeu comentar-lo a les xarxes amb l’etiqueta: #30forum

COL·LEGI DE JESÚS-MARIA Gran Via Ferran El Catòlic, 37 València www.cristianismeimondavui.org

– Si penseu que el Fòrum és una bona notícia, escampeu-la. Animeu a participar-hi les vostres amistats, persones conegudes i familiars.

•

24 i 25 de febrer de 2018

– Tothom podrà emprar en el Fòrum qualsevol de les
dues llengües oficials al nostre país.

INSCRIPCIONS:

“REPTES DEL CRISTIANISME PER A SER
SIGNIFICATIU I ALLIBERADOR AVUI”

AVISOS!

Benvolgudes i benvolguts,

Amb la vostra ajuda hem arribat al 30è
Fòrum. Mantenim el convenciment que el camí
a fer continua sent el de treballar segons les
intuïcions alliberadores del Concili Vaticà II.
Si, com a persones cristianes, volem ser avui
“significatives i alliberadores”, les nostres respostes hauran d’estar guiades i alimentades per
una fe encarnada en els reptes que ens planteja
cada moment històric. Des d’aquesta línea d’actuació albirarem les respostes, actituds i opcions
a prendre en cada situació.

Continuarem plantejant-nos què fem i què fer
en relació a les causes i les conseqüències
d’aquest Sistema Econòmic injust, la situació de
les dones en la societat i en la Comunitat Cristiana, la part de l’Església que no pren postura
per evitar el patiment i la misèria existent al nostre voltant, la corrupció política generalitzada, el
retall constant de drets i llibertats, l’autoritarisme
en les democràcies, l’agressió continuada al
medi ambient, la sobreexplotació dels recursos...
I davant de tots aquests fets tan greus continuarem repetint: “Si la Comunitat Cristiana no
serveix al món (especialment a la gent empobrida), no serveix per a res”.

Esperem i desitgem que considereu interessant la temàtica d’aquesta 30ena edició del
Fòrum i que puguem trobar-nos un cop més. Vos
agrairem que passeu la informació a les persones pròximes a vosaltres.
LA COORDINADORA

PROGRAMACIÓ DEL FÒRUM

Dissabte 24 de febrer

09:15 h. Recepció i acollida

10:00 h. Pregària i presentació

10:30 h. Primera Ponència i debat:
Afrontar les qüestions
més rellevants i urgents
del món actual
Bernardo Pérez Andreo,
doctor en Teologia i professor
de l’Instituto Teológico de Murcia OFM

12:00 h. Descans

12:45 h. Diàleg amb Bernardo Pérez
Andreo
13:45 h. Dinar

16:00 h. Segona Ponència i debat:
Església “en eixida” per l’alliberament del món
Emilce Cuda Dunbar, doctora
en Teologia i professora de la
Universidad Nacional Arturo
Jauretche de Buenos Aires
17:30 h. Descans

17:45 h. Taula Redona: Què demanen
al cristianisme els moviments
populars per tal que siga força
transformadora de la nostra
societat

Charo Castelló, Gerent de la
Fundació Tots Units, expresidenta del Moviment Mundial
de Treballadors Cristians
(MMTC)
Héctor Illueca, Doctor en
Dret, professor del Dret del
Treball de la Universitat de València i Inspector de treball

19:00 h. Pregària

Diumenge 25 de febrer
9:30 h. Pregària

9:50 h. Tercera ponència i debat:
Propostes més significatives per a la renovació del
cristianisme des de “L’alegria de l’Evangeli” i la “Laudato sii”
Teresa Forcades i Vila,
monja benedictina de Montserrat, doctora en Medicina i
Teologia

11:15 h. Descans

11:45 h. Diàleg amb Emilce Cuda
Dunbar, i Teresa Forcades i
Vila
13:15 h. Eucaristia
14:15 h. Dinar

