RELACIÓ DE TALLERS PER LA SETMANA SANTA 2019
Dissabte dia 20 d’abril 2019
TALLER 1 - TRANSMETRE LA FE ALS NOSTRES FILLS/ES

Tallerista: Il·luminada Moreno Hueso, militant d’ACO de la zona Nou Barris
Transmetre la fe als fills: Un repte. Educar i acompanyar el creixement integral de les nostres
criatures tenint present també la dimensió espiritual.
Quines dificultats ens trobem avui? Què ofereix l'església? Quines oportunitats ens ofereix el
moment actual: crisi- canvi- revolució? Com fer i sentir-nos comunitat?
Activem la nostra creativitat!

TALLER 2 - LA PREGÀRIA EN LA VIDA QUOTIDIANA

Tallerista: Susana García del Álamo, consiliària de grup d’ACO de la zona Vallès Occidental
“La vida Quotidiana és la deu que alimenta l’esperit” … On és el pont que uneix la vida ordinària amb
la crida del sagrat?. Simplement és en la relació amb els altres on s’obre la porta.

Pregar no és altra cosa que mirar al teu voltant i escoltar “ Pregar es veure el món amb els
ulls de Déu” (Teresa de Calcuta). Pregar significa també fer silenci i escoltar allò que Déu ens
vol dir” (Joan Pau II).
Amb aquestes pinzellades voldria invitar a aquells que participareu del taller de la PREGÀRIA EN
LA VIDA QUOTIDIANA a mirar la vostra realitat, a observar la vostra vida i la dels que us envolten i
preguntar-vos què és per a vosaltres pregar, amb quins ulls mireu la vida i com mireu Déu.
Pregar en la vida quotidiana no és una altra cosa que viure tot el que som, el que fem, el que vivim
nosaltres i qualsevol persona des de Déu. Pregar no és quelcom aliè a nosaltres.
Per què ens costa pregar, per què ens costa tenir Jesús com el Company de camí amb qui podem
compartir-lo tot?
Pregar en la vida quotidiana ens ajuda intentar mirar les coses amb els ulls de Déu, a observar, a
escoltar i deixar-nos sorprendre per allò que sovint passa desapercebut, a mantenir l’esperança
ferma de que no estem sols a la vida, que sempre hi ha Algú que ens acompanya; a viure des de
“l’atenció plena” per aprendre a fer qualsevol cosa, per petita que sigui, des de Déu, que és
senzillesa i amor.

TALLER 3 - ES POT SER CRISTIÀ/ ANA I FEMINISTA MILITANT?

Tallerista: Mª Pau Trayner, religiosa escolàpia i membre del Col·lectiu Dones en l’Església.
Les persones que hem fet una opció de fe i lluita per la justícia, ens cal que anem aprofundint el que
significa la nostra coherència amb aquesta fe i lluita i les realitats que van esdevenint en la nostra
societat que va transformant-se arrel de les noves estructures i/o costums que hi van sorgint per
voluntat de les persones que volem decidir amb llibertat el sentit de les nostres vides.
Organitzat tallers per enriquir les reflexions sobre all allò que volem, ja és quelcom a favor vostre,
quan podríeu senzillament gastar aquests dies de la vostre vida per gaudir d’un merescut descans,
però com que la decisió està feta, el nostre diàleg per poder afinar en això que vivim, la vida.
Unes preguntes ens podran ajudar:
•
•
•
•

Que enteneu per ser cristià i/o cristiana?
L’expressió “feminisme militant” afegeix quelcom diferent de quan diem simplement
feminisme?què regala a les nostres vides?
Jesús, el natzarè , va ser-ho feminista?
Quins exemples recordem de l’evangeli que puguin enriquir el nostre camí de reflexió.

TALLER 4 - ESPIRITUALITAT SENSE RELIGIÓ
Tallerista: Marta Granés, doctora en Ciències de les Religions, llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental,
coordinadora del Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa de Barcelona, CETR.
Tractarem de què va l’espiritualitat laica, per què creix, quina viabilitat té, quines tradicions
religioses tenen un plantejament laic....
Comentarem una petita selecció de textos d’aquestes tradicions que ens permetin fer-nos millor
el càrrec del què es tracta.

TALLER 5 - LA REVISIÓ DE VIDA, INSTRUMENT PER TROBAR DÉU A LA TEVA VIDA
Tallerista: Àlex Pérez Viedma, militant d’ACO de la zona Nou Barris

N’hi ha que diuen que la Revisió de Vida és un mètode per viure de “forma militant”. N’hi ha que
diuen que és “Un estil de Vida” i d’altres que és una manera de “Mirar, Sentir i Actuar” com ho fa
Jesús...
I PER A TU, QUÈ ÉS LA REVISIÓ DE VIDA?
Aquest Taller pretén redescobrir el que és la Revisió de Vida per l’ACO, però SOBRETOT, què és
PER A TU I PER A MI, i potser: Què voldries que fos ara endavant?
METODOLOGIA:
Partirem molt de l’experiència vital de les i els que formem el Taller.
Els ingredients seran preguntes, la nostra vida, la nostra experiència, el nostre cor, les nostres pors,
una mica de teoria i Jesús enmig nostre escoltant-nos...

TALLER 6 - LA MILITÀNCIA CRISTIANA I COMPROMÍS POLÍTIC
Tallerista: Fidel Membrive, militant d’ACO i membre de l'equip de RdV "Granollers I" de la zona Vallès
Oriental. Actualment és el President de l'Associació de Participació i Debat Polític Les Franqueses
Imagina, de Les Franqueses del Vallès.
Propòsit (o objectiu):
Compartir les diverses experiències viscudes com a cristians que hem fet l'opció de treballar pel
Regne de Déu dins l'àmbit de la política.
Ens hi pot ajudar plantejar-nos les següents qüestions:
1) -Què ens hi ha motivat?
2) -Quines dificultats i contradiccions hi trobem?
3) -Què en rebem? Què hi aportem?
4) -De quines maneres som testimonis de la Bona Nova de Jesucrist a través del compromís polític?
5) -Quin paper hi juga la nostra comunitat cristiana(Parròquia, equip de RdV, Moviment ...)?

TALLER 7 - TALLER SOBRE LA PAU
Tallerista: a confirmar

Proposta a confirmar, però es vol treballar sobre algun aspecte entorn la Pau, la mediació de
conflictes... En breu es concretarà.

INSCRIPCIONS TALLERS:
Notifiqueu a la secretaria de l’ACO les vostres 3 preferències de tallers per ordre d’interès.
Tingueu en compte que el nombre màxim d’inscripcions per taller serà de 12 persones i que
s’assignarà el taller per estricte ordre d’inscripció.
Ho podeu fer per telèfon al 93 505 86 86 de 10.00 h a 18.00 h
o per correu electrònic a: coordinacio@acocat.org

