– Animeu a participar-hi els vostres amics, familiars
i coneguts. Si penseu que el Fòrum és una bona
notícia, feu-vos-en pregoners.
— Que ningú no deixe dʼinscriureʼs per problemes
econòmics, sobretot la gent jove i/o aturada. Que
cadascú aporte el que puga i Déu proveirà!

Si teniu previst quedar-vos a dinar, és convenient que
ens feu arribar la vostra inscripció abans del Fòrum
per tal de fer les previsions necessàries.

– Donat el gran cost econòmic que suposa cada edició del Fòrum, la Coordinadora recomana i convida
a les persones, lʼeconomia de les quals els ho per-

FORMES DE PAGAMENT I APORTACIONS:

meta, que abonen amb generositat la INSCRIPCIÓ

• Per transferència bancària:
A Caixa dʼEstalvis del Mediterrani (CAM)
Compte: 2090 0255 95 0200006633

DʼAJUT.

• Per correu:
Enviant un xec a nom de “Fòrum Cristianisme i
Món dʼAvui”, juntament amb la butlleta dʼinscripció.

– Ompliu tota la informació demanada en la Butlleta
dʼinscripció i en els altres documents, a efectes estadístics.
– Amb la finalitat de poder recollir ordenadament la
carpeta dels materials de treball, procureu arribar

Total a pagar:

Import dinars:

DINAR DIUMENGE:

DINAR DISSABTE:

mitja hora abans del començament de la jornada.
(PER FAVOR NO ENVIEU GIR POSTAL. NO SEʼN PODRÀ
FER CÀRREC LA COORDINADORA)

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

– Hi haurà servei de guarderia.
– Mitjans de transport:
Autobusos de lʼEMT, línies 1, 2, 3, 5, 7, 60, 61, 62,
63, 70, 72, 73, 79, 80, 81.
Metro, línies 1, 3 i 5, estació Àngel Guimerà.

www.cristianismeimondavui.org

• Directament:
En les taules dʼacreditació durant la celebració del
Fòrum.

dues llengües oficials al nostre país.

27 i 28 de Febrer de 2010
COL·LEGI DE JESÚS–MARIA Gran Via Ferran el Catòlic 37, València

• Per correu postal a:
FÒRUM Cristianisme i Món dʼAvui
C/ Puríssima, 14
46001 VALÈNCIA
(envieu la butlleta amb prou antelació)

– Tothom podrà emprar en el Fòrum qualsevol de les

„LAICITAT I
CRISTIANISME‰

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

AVISOS!

`
XXII FORUM
«Cristianisme
´ dÊAvui»
i Mon

NO OBLIDEU D’OMPLIR LA “BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ”
PER LES DUES CARES I AMB LLETRA CLARA
€

€

Telèfons:

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

E-Mail:

9€

9€

Població: .................................................................................................................Codi postal: ................................

Adreça: ...................................................................................................................................................... Núm: ................

€

•

• En efectiu:
A lʼhora dʼacreditar-vos en el Fòrum.

Import d’inscripció:

25 €
INSCRIPCIÓ ORDINÀRIA:

..................................................

Cognoms: ............................................................................................................. Nom:
________€
INSCRIPCIÓ D’AJUT:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

27 i 28 de febrer de 2010

`
´ dÊAvui»
XXII FORUM
«Cristianisme i Mon

INSCRIPCIONS:

GRUPS DE TREBALL(*)

PROGRAMACIÓ DEL FÒRUM

Amigues i amics,

Ompliu les respostes següents:

Any de naixement:

altres: .........................................

14ʼ15 h.
16ʼ30 h.

comunitat

(*) Cal assenyalar en la Butlleta dʼInscripció el
“Grup de Treball” al qual vols assistir.

11ʼ50 h.
12ʼ20 h.
13ʼ20 h.

moviment

Actitud davant la situació jurídica de les persones
estrangeres.
- Paco Solans

Pregària del matí.
3ª Ponència i debat: “Com ser cristià en
la nostra societat plural i laica”
José Mª Castillo: Doctor en teologia, i
professor convidat en la UCA de San Salvador.
Descans.
Assemblea general.
Festa: Muixeranga i danses de la Mediterrània.
Dinar.
Concelebració eucarística.

Parròquia

9.

10ʼ00 h.
10ʼ20 h.

Grup eclesial:

8. Com ens situem davant de la corrupció en la vida
política i la vida quotidiana
- Olímpia Aznar

Diumenge 28 de febrer

capellà

7. Possibilitats i deformacions de la laïcitat en la societat civil.
- Juan Antonio Tudela O.P.

19ʼ15 h.

religiós/a

6. Construcció dʼuna societat civil: aliances, acció
conjunta, xarxes locals i nternacionals.
- Ximo García Roca

14ʼ00 h.
16ʼ00 h.
17ʼ30 h.
18ʼ00 h.

seglar

5. Com participar en la transformació evangèlica de
lʼEsglésia.
- M. Pau Trayner

Situació eclesial:

4. Propostes per a una llei de llibertat religiosa.
- August Monzó

No

Encoratjadora tasca!!! Una forta abraçada.
Fins prompte.
LA COORDINADORA

12ʼ00 h.
12ʼ30 h.

Recepció i acollida.
Pregària i presentació.
1ª Ponència i debat: “Arrels cristianes de
la laïcitat”
Ximo Garcia Roca: Doctor en teologia i
sociologia, València.
Descans.
2ª Ponència i debat: “Com buscar Déu en
esta societat. Camins de Trobada”
Adelaide Baracco: Mestra i llicenciada en
teologia, Barcelona.
Dinar.
Grups de Treball.
Descans.
Taula redona. Dimensió pública i/o privada de la fe.
Ana Noguera i Ramón Cardona.
Pregària del vespre”

Sí

- Cercar nous models de comunitat cristiana que reflecteixen amb major autenticitat i senzillesa els valors evangèlics.
- Reorientar la nostra actuació en la societat perquè
siga testimoni dʼesglésia al servei del món i mai de
domini.
- Respectar, escoltar i dialogar amb tothom.
- Col·laborar amb totes les persones de bona voluntat per a fer possible la implicació cada vegada més
nombrosa en els grans reptes de la humanitat de
cara a un futur més humà, universal, igualitari, ecològic i sostenible.
- Que el compromís personal per la justícia i la solidaritat amb les persones desvalgudes siga allò
prioritari.

3. Experiències solidàries enfront de la crisi.
- Amparo Moreno

09ʼ15 h.
10ʼ00 h.
10ʼ30 h.

* Indica en aquest requadre el número del Grup de Treball,
al qual vols assistir.

Seguint el costum establert, abordarem el FÒRUM
amb esperit crític i enriquidor pluralisme, centrant-nos
fonamentalment en la persona de Jesús i en la seua
Bona Nova que permanentment ens convida a:

2. Religiositat popular i fe cristiana en la societat
laica. Problemes i reptes.
- Emília Bea

Dissabte 27 de febrer

* Aforament limitat a la capacitat de cada aula.

- Com podem viure la fe en Jesús de Natzaret en
aquesta societat laica, plural i globalitzada?
- Com podem situar-nos en lʼavui històric per a detectar i interpretar els signes dels temps?
- Com podem buscar Déu? On podem trobar-lo sinó
en la força que impulsa la construcció dʼuna societat més humana –i no de forma evasiva o alienada
que res no diu a les nostres generacions–?
- Quins són els reptes actuals per a ser testimonis
del Déu viu i no dels ídols i de les seues institucions?

1. Presència de les persones cristianes a la societat
a lʼestil de les primeres comunitats.
- Marisa Saavedra

És la primera vegada que véns al Fòrum?

El XXII Fòrum crida a les nostres portes. Enguany
buscarem contestar-nos algunes de les següents preguntes:

