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Amb Déu o sense, al Círcol
Jaume Oliveras escrivia divendres 1 de juny un article a El Punt Avui a partir de la
seva participació juntament amb Marcel Riera en la presentació del llibre Amb Déu
o sense, quaranta cartes creuades entre Francesc Torralba i Vicenç Villatoro, editat
per Fragmenta editorial i que, com ja sabeu, xarxa de laics vam presentar en el
Circol aquest passat mes de maig.
A l'acte en que hi van participar més de cent vint persones es van exposar diferents
punts de vista en un marc de diàleg i d'escolta.
Jaume Oliveras va qualificar el llibre de "cultura de frontera i va fer-ne una glossa des
de la pertinença, mentre que Marcel Riera va dir que el tema del llibre és "el tema"
de la humanitat, alhora que valorà l'estil de la literatura epistolar com un estil de gran
riquesa i que es troba en una certa decadència..
Francesc Torralba va valorar que el llibre presenta sense llimar, pe`ro també sense
punxes la concepció de la vida d'un "amb Déu" i d'un "sense Déu" amb les
proximitats i llunyanies que això implica.
Vicenç Villatoro va afirmar que el llibre conté optimisme positiu per conviure essent
diferents.
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▼ 2012 (39)
► juliol (1)

Xarxa de laics neix amb
la voluntat de promoure
el treball i el paper actiu
dels cristians de la
nostra església local a
partir de la diversitat de
dons, inquietuds i
realitats existents. La
formem cristians de
grups, comunitats,
parròquies i moviments,
però també cristians que
es situen a la frontera.

▼ juny (9)
les lectures del
diumenge 13è
durant l'any. 1 de
j...
Naixement de Joan
Baptista. 24 de
juny
Teresa Forcades en
l'obertura d'una
trobada
econòm...
les lectures del
diumenge 11è
durant l'any. 17
de ...
Festa del Cos i la
Sang de Crist.
10 de juny
La Font del Lleó,
restaurada
Amb Déu o sense,
al Círcol
les campanes de
Badalona
repiquen en
homenatge a V...

No ens volem quedar
encallats en la queixa i
el lament. Volem viure
els nous moments
socials que se'ns
presenten com un repte i
una oportunitat i no
quedar-nos instal·lats en
la desorientació.
En l’Església
necessitem que els laics
assumim la nostra
corresponsabilitat
aportant el nostre parer,
les nostres aspiracions,
la nostra experiència i la
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les lectures del
diumenge de la
Santíssima
Trinita...
► maig (5)
► abril (7)
► març (6)
► febrer (5)
► gener (6)

la nostra experiència i la
nostra competència. I
ens cal fer-ho recuperant
i promovent la pròpia
llibertat d’acció i
d’iniciativa.
Volem construir xarxa,
compartir les iniciatives
existents i impulsar-ne
de noves.

► 2011 (67)
► 2010 (81)
► 2009 (73)

Promotors de Xarxa de laics
Dolors Clotas, Francesc Giol
Jaume Ventura, Joan Minguella
Joaquim Sabater, Llorenç Casanova
Teresa Biayna, Xavier Oncins

En definitiva el Círcol va ser durant més d'una hora i mitja una atri dels gentils en el
qual es debaté, sense voluntat de convèncer l'altre de les pròpies conviccions. En
tot cas la civilització es va fer present i es va manifestar el desig que aquest diàleg
obert imperi en el món.

En el següent enllaç podeu accedir al seu article.
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/545680-indagadors-ambdeu-o-sense.html
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