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El cap de setmana del 23 i 24 de gener va tenir lloc a Barcelona la I
Trobada del Fòrum Català de Teologia i Alliberament. Aquest fòrum és
l'expressió catalana del Fòrum Mundial de Teologia i Alliberament, una
iniciativa nascuda l'any 2005 a Llatinoamèrica en el marc del Fòrum Social
Mundial, del qual recull l'esperit i la metodologia, i que se centra en la reflexió,
des de la teologia i l'espiritualitat, sobre l'aportació de la vivència religiosa en la
lluita a favor de la llibertat, la igualtat i la justícia amb els més desfavorits.
La trobada de Barcelona, celebrada en el mar del Fòrum Social Català,
va ser un espai on van convergir persones amb una gran diversitat de
trajectòries, amb l'únic objectiu de compartir les experiències de tots i cadascun
dels assistents. Els números parlen tots sols: gairebé cinc-cents participants,
una cinquantena de tallers i el clar consens final de mantenir viu aquest procés
iniciat.
Tot i que la major part dels assistents pertanyien a les tradicions catòlica
i protestant, el fet que el Fòrum es plantegés des de les experiències i vivències
personals, i no des de les organitzacions religioses, afavorí una notable
presència de persones d'altres tradicions religioses, entre les quals destacaren
la budista i la musulmana. Un dels tallers, a més, va tractar sobre les
experiències d'alliberament des del diàleg interreligiós.
El plat fort de la trobada, els tallers organitzats per col·lectius de tot
l'àmbit geogràfic català, es va caracteritzar per una gran riquesa i diversitat.
Van ser especialment concorregudes les sessions relacionades amb la
resposta a la crisi econòmica, les finances ètiques, el treball amb la immigració,
les noves formes de vida comunitària, les experiències obres des de les
comunitats de base i la relació entre les religions i el gènere o l'opció sexual,
com també el taller que presentà el mètode del coaching.
A partir d'ara,caldrà veure com segueix desenvolupant-se el camí obert
amb aquesta primera trobada. Durant la clausura es van començar a recollir
propostes per mantenir viu aquest procés participatiu que és el Fòrum. Alhora,
a través del web http://teologiaialliberament.ning.com/ es manté activa una
xarxa social virtual, on ja es debat sobre com fer arribar el projecte a més
persones i col·lectius. Va quedar clar, en cloure la trobada, que ara el que cal
és seguir fent fòrum!

