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INSCRIPCIONS:

•    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 d’Estalvis del Mediterrani (CAM)
Compte: 2090 0255 95 0200006633

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

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

SECRETARIA:

C/.  Puríssima,  14 (Provisional)
46001  VALÈNCIA
www.cristianismeimondavui.org
email:  forum@cristianismeimondavui.org

Avisos!
– Tothom podrà emprar en el Fòrum qualsevol de les

dues llengües oficials al nostre país.

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

– 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!

– Us recordem l’obligatorietat d’inscriure’s per a
assistir al Fòrum. Creiem és just que el seu elevat
cost repercutisca en totes aquelles persones l’eco-
nomia de les quals ho permeta.

– Donat el gran cost econòmic que suposa cada edi-
ció del Fòrum, la Coordinadora recomana i convida
a les persones, l’economia de les quals els ho per-
meta, que abonen amb generositat la INSCRIPCIÓ
D’AJUT.

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

– 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, 17, 60, 61, 62,
63, 64, 70, 72, 73, 79, 80, 81.
Metro, línies 1, 3 i 5, estació Àngel Guimerà.
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Estimades i estimats,

Els poders econòmics i mediàtics que alimen-
ten i mantenen el sistema capitalista en què
vivim estan abocant-nos, en aquest inici del
segle XXI, a un deteriorament de la situació
social.  Les protestes no s’han fet esperar i la
indignació de la ciutadania ha eixit a places i
carrers.

Moltes persones creients estan recolzant les
reivindicacions dels col·lectius i sectors so-
cials que demanden una justícia que ens per-
meta caminar vers una societat de fraternitat
i igualtat.

Tota aquesta problemàtica constituirà el tema
del 24è Fòrum: què cal fer o què estem fent?
com hi contribuïm des del seguiment de
Jesús i la construcció del Regne? com ens si-
tuem davant la demanda urgent d’una trans-
formació més democràtica de l’exercici de
tots els poders? quins riscs personals i
col·lectius intuïm? Junt a la tasca diària, tes-
timoniem esperança en un “cel nou i una terra
nova”.

Una altra trobada interessant la d’enguany. Si
així us sembla escampeu la notícia al vostre
voltant.  

LA COORDINADORA

Dissabte 24 de març

09’15 h.    Recepció i acollida
10’00 h.    Pregària i presentació
10’30 h. 1ª Ponència i debat: “Exigències d’una

democràcia real basada en la igualtat i la
fraternitat”
Rafael Diaz salazar, professor de Sociolo-
gia en la Universitat Complutense de Ma-
drid 

12’00 h.    Descans
12’30 h.    2ª Ponència i debat: “Jesús i la transfor-

mació personal i estructural vers el
Regne”
Pilar de Miguel, Teòloga. Professora d’E-
FETA i de l’E.U. de Magisteri de Bilbo

14’00 h.    Dinar
16’00 h.    Grups de Treball i d’Experiències
17’30 h.    Descans

1. Com avançar vers una democràcia real, parti-
cipativa i directa 
-  Juli Sanz

2.    Trets d’una economia que garantisca els drets
socials.
-  María Iborra

3.    Mecanismes de control del sistema financer
-  Patricia Olascoaga  (GenerATTAC)

4.    Mesures per garantir una fiscalitat justa
-  Ramón Bermell

5.    Reforma del sistema judicial: cap a una sepa-
ració real de poders 
-  Paco Solans

18’00 h. Testimonis “Compromís cristià i nova
democràcia”:
- Teresa García
- Mari Patxi Ayerre

19’15 h. Pregària del vespre

Diumenge 25 de març

10’00 h. Pregària del matí
10’20 h. 3ª Ponència i debat: “Camins per la cons-

trucció d’un món nou i una església
nova”
Arcadi oliveres Boadella, professor del
Departament d’Economia Aplicada d’UAB.
President de Justícia i Pau Barcelona

11’50 h.    Descans
12’20 h.    Assemblea general
13’20 h.    Festa
14’15 h.    Dinar
16’30 h.    Concelebració Eucarística

6. El decreixement econòmic, camí d’un nou
ordre internacional
-  Amèlia López

7.    Aportació feminista a la construcció d’una so-
cietat nova
-  Neus Forcano i Montse Escribano

8. signes de la presència de Jesús en els movi-
ments actuals d’indignació 
-  José Ramón López de la Osa

9. Espiritualitats potenciadores de la transforma-
ció personal i social
-  Mari Patxi Ayerre

10.  El Moviment 15-M als nostres barris
-  Maite Comoche i Carlos Pagola 

(Assemblea 15-M Barri d’Algirós)
(*)  Tingueu en compte que l’aforament està limitat a la capacitat de cada aula i, a mesura que els distints Grups

vagen cobrint el seu aforament, haureu d’incorporar-vos a qualsevol altre que encara dispose de places lliures.

GRUPS DE TREBALL - GRUPS D’EXPERIÈNCIES (*)

PROGRAMACIÓ DEL FÒRUM


