
Compromís: En comprometre’ns aportem el nostre
granet de sorra a una causa més gran que el propi jo.
En el compromís hi ha un missatge d’esperança i
d’il·lusió, però també una responsabilitat.

Compromís

Juan José Tamayo critica les
religions que no es
comprometen

 

El doctor en teologia i filosofia, i autor del llibre Cincuenta
intelectuales para una conciencia crítica (Fragmenta), Juan
José Tamayo, ha respost aquesta tarda les preguntes formulades
pel cap d’Opinió d’El Periódico de Catalunya, Enric Sala, en una
xerrada titulada “Per una consciència crítica”.

En una societat secularitzada, Tamayo, ha insistit en la
importància de diferenciar els diversos tipus de “increencias”[sic]
que s’estan estenent al llarg del segle XXI, com ara l’ateisme i
l’agnosticisme. En relació a quin hauria de ser l’àmbit de la
religió, el teòleg ha considerat que “el lugar de las creencias es la
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esfera privada de la persona pero las religiones siempre
refuerzan una serie de valores en el ámbito de la ética pública”.

Tamayo ha apuntat la necessitat de que les religions participin
del debat social des d’una perspectiva ètica i ubicades en els
espais de marginació i exclusió social i els ha reclamat també una
funció crítica i un compromís crític davant de l’actual model
econòmic neoliberal: “las religiones deberían criticar los sistemas
políticos que fomentan la desigualdad”.

Pel que fa a les jerarquies religioses, ha assegurat que “lo que
pretenden es imponer a toda la ciudadanía unos principios
morales que solo tienen validez para las persones vinculadas a
esos sistemas de creencias. Y ahí está el error”. En el cas de
l’església espanyola ha assegurat que aquesta no critica les
mesures polítiques i econòmiques restrictives “porqué a ellos no
les ha afectado para nada la crisis”.

La xerrada, celebrada a la sala d’actes de la Fundació Iluro, ha
estat organitzada per l’associació Estudis Socials Cristianisme
segle XXI, entitat que fomenta la inculturació moderna del
cristianisme en una societat secular i plural.
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Amb el suport de

Demà, V Festival Solidari de l’Esperança - Teatre Monumental 18h Organitza: H. N. Padre Jesús Nazareno i N. Sa de la Esperanza 
Mataró m'agrada @Matarovalors

El 24 de gener, tots al Monumental! (19h) Presentació del projecte 
Mataró m'agrada @Matarovalors

Expand

Des de l'EMMM també participem en el projecte de ciutat per aquest 2014 
Retweeted by Mataró m'agrada

EMM Mataró @EMMMataro

Expand

Demà festa d'inauguració de l'Espai Gatassa de 
Mataró m'agrada @Matarovalors

Expand

Aquest cap de setmana #Mataró es compromet amb la 
Mataró m'agrada @Matarovalors

Expand

Avui hem gravat els @thefreefallband parlant d'
Mataró m'agrada @Matarovalors

Cerca …
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