
TERRES DE TARRAGONA 
 

Per què no anar mantenint a les nostres terres el dinamisme del Fòrum 
Català de Teologia i Alliberament? 

…espai de creients, d’aquelles persones que viuen el sentit de la transcen-
dència i de l’alliberament com a dimensions fonamentals de les seves vides… 
…espai participatiu, de trobada, aglutinador, que ens permeti treballar en 
xarxa i compartir experiències a totes les persones que vivim i creiem en 
una espiritualitat alliberadora 
…espai de trobada de les tradicions religioses: compartir, des de la igualtat 
i el respecte les múltiples cares del mateix Déu o les diferents profunditats 
de la persona 
…espai de recerca d’una altra forma de viure la fe, d’una altra manera d’en-
tendre Déu 

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE DE 2012 

RELLEGIR LA NOSTRA FE 
A PARTIR DEL NOUS REPTES DEL CONEIXEMENT 

 
 09:30 Acreditacions 
 10:00 Paraules d’acollida i pregària  
 10:10 Presentació del FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERA-

MENT (Jaume Botey) a TERRES DE TARRAGONA (Josep Sementé) 
 10:30 Introducció a la reflexió per grups per J.M. VIGIL (en castellà) 
 11:30 Descans 
 12:00 Reflexió per grups (veure els temes a la web) 

1. Les 12 tesis del bisbe Spong per la supervivència de la fe 
cristiana 

2. La metàfora del Déu encarnat (14 afirmacions extretes d’en 
John Hick) 

3. Una nova visió religiosa per la supervivència planetària  
 13:45 Pausa 
 14:00 Dinar 
 16:00 Retrobar-se 
 16:15 Segueix la reflexió per grups 
 17:15 Sessió plenària  
 18:30 Comiat 
 

Lloc: 
Col·legi La Salle 
Països Catalans s/n 
43007 Tarragona 

41º 8’ 0,8’’   1º 14’ 42’’ 
Com arribar-hi? 

Inscripcions: 
teo_alli@tinet.cat 

Indiqueu: nom, cognoms, 
e-mail, població, codi 
postal i preferència de grup 
de reflexió 
Preu: 3 euros 

Dinar:  
Aviseu abans del 9 octubre 

teo_alli@tinet.cat 
Preu: 11/12 euros 

Contacte: 
977 52 30 52 
650 21 58 68 

 

Preparem la nostra participació a: 
www.teologiaialliberament.cat 

Si coneixes articles que puguin ajudar a la 
reflexió d’aquests tres temes, envia’ns-els 

http://www.tinet.cat/~fqi/forum/mapa2.doc
mailto:teo_alli@tinet.cat
http://www.teologiaialliberament.cat
http://www.tinet.cat/~fqi/forum/12tes_ct.doc
http://www.tinet.cat/~fqi/forum/tesis_hick_ct.doc
http://www.tinet.cat/~fqi/forum/resum_ecologia.doc
mailto:teo_alli@tinet.cat

