ACTA FORUM JOAN ALSINA.- 20 SETEMBRE 2010.Assistents: 24
S’excusen:
En Santi Thió ens presenta………Raventós, jesuïta, responsable de la institució de
Reinserció Social “OCELLS PERDUTS”
A les pissares de la sala de reunió s’hi llegeix: “37è Aniversari de l’assassinat de Joan
Alsina. Per aquest motiu es llegeix la 3ª part del Testament d’en Joan “I la nostra Santa
Mare?” Commovedor.
1/ Lectura de l’Acta anterior; es fa i s’aprova per unanimitat.
2/Temes pendents del mes de Juny: es reitera la necessitat de dir quelcom per part del
Fòrum sobra temes importants. En concret es torna a incidir en els temes “LAÏCITAT”
I “CATALANITAT”.
També es reitera el criteri establert: si hi ha temes dels que a algú li sembla que cal
parlar-ne els que el proposen redactin el text i el portin a l’Assemblea o si sembla oportú
que es creï una comissió “ad hoc” que també redacti el text i el porti a l’Assemblea.
Després de diverses aportacions sobra aquest tema se sotmet a la votació de
l’Assemblea la següent pregunta:”Creieu que val la pena que una petita Comissió
prepari un escrit sobre el tema de “LA CATALANITAT?”. El resultat és de 17 vots a
favor de la creació de la comissió. La formaran en principi:Jordi Bachs i Sendo Darnés i
si s’hi afegeix algú serà molt benvingut.
3/En Miquel-Àngel Ferrés ens presenta el “MANIFEST PER LA SENZILLESA EN
L’ESGLÉSIA” L’ha redactat un grup de laiques i en Miquel-Àngel. El grup es defineix
com a ”cristians de base de la Diòcesi de Girona”.
El text és acceptat per tots els assistents, menys per en un
Ens adherim interiorment al text i que el grup en faci d’aquesta adhesió de portes endins
el que li sembli oportú.
Amb motiu de la visita del Papa a Barcelona es presenten 2 escrits:
A/ escrit d’en Raventós. Ha fet un esborrany sobre la visita del Papa.
B/ En Lluís Costa presenta un text de Redes Cristianes sobre el mateix tema, redactat
per en Jaume Botey.
Decidim el següent: que en Raventós acabi el seu text i el trameti a en Ramon. I que se
li passi també el text de Redes Cristianes. En Ramon ens farà arribar els dos textos per
estudiar-los i a la propera reunió veurem què en fem.
4/ Informacions diverses.
Llibre del 10 ANYS DEL FÒRUM. Se’n va fer una gran escampada. Es va presentar al
Col·legi de Periodistes es va portar als diaris EL PUNT i DIARI DE GIRONA, es donà
a familiars d’en Joan, a teòlegs, als entrevistats al llibre, es passà a biblioteques,
llibreries, Fundacions, etc...etc.. S’assenyala com anècdotes: en Martí Amagat el fa
arribar a la revista “CATALUNYA CRISTIANA” i se n’han portat a la llibreria del
bisbat que n’ha venut molts.

Comentem com a fet destacable la MANIFESTACIÓ del dia 10 d’agost en resposta a
la sentencia del Tribunal Suprem sobre l’ESTATUT DE CATALUNYA. Fem notar el
silenci de l’episcopat català sobre el tema. El Fòrum va fer una nota sobre el tema que
va tenir prou ressó, tot i que algú assenyala que periodísticament no era prou ben
presentada la noticia.
Ecomomia: Aparquem el tema de pagar quotes ja que l’economia ens és molt positiva.
Vist l’èxit econòmic decidim donat el superàvit del llibre del 10 anys a ÀKAN i fidels
al compromís contret fa temps d’ajudar econòmicament ÀKAN farem una aportació
personal.

Agenda llatinoamericana: Decidim que no ens cal cap presentació de l’Agenda com
algú havia proposat. Sabem prou què és i què significa L’AGENDA. Cal, i és el que
decidim, fer-ne el màxim de difusió.
WEB. Es notifica que a la web del fòrum hi ha penjat material divers que es pot utilitzar
de Catequesi, Pregàries, Celebracions, d’en Sendo Darnés, d’en Lluís Costa i d’en
Ramon Masachs.
5/ Document de treball “Rol del capellà”. Fem un torn d’aportacions sobre el tema.:
-el debat ha de servir per millorar-nos personalment, no ha de ser només un text teòric.
-es remarca que caldria caminar cap a la creació de comunitats de base-fem notar que el grup, els companys, són el suport,la garantia d’anar avançant.
-quedem que a la propera reunió entrarem a fons en el tema.
La propera reunió es farà el dia 18 d’octubre.
I essent les 12’55 minuts donem per acabada la reunió.

