ACTA REUNIÓ – 16 de juny de 2014
Assistents: 14
S’excusen: Ramon Masachs i Joan Solés
1.- Iniciem la reunió amb una pregària que ha preparat en Santi.
2.- Llegim l’acta de la reunió anterior. En Rossend demana que es
rectifiqui la primera frase del cinquè paràgraf del punt vuitè. Diu “Tinguem
present que el pecat és una opció fonamental”; ha de dir “Tinguem
present que el pecat té a veure amb l’opció fonamental”. Tot plegat és
aprovat per unanimitat.
3.- En Lluís S. comenta les seves intervencions en sengles programes de
Catalunya Ràdio i TV3; hi va participar amb l’Úrsula, la seva dona. També
hi participaren un capellà casat de Barcelona, que exerceix ocasionalment,
i la dona d’un capellà. Hi va repassar els avatars del seu procés de
secularització. Tot i que el temps va ser curt i encara hagués volgut dir
més coses, va poder dir el més rellevant.
4.- En Santi comenta la celebració del desè aniversari de l’associació
Àkan, que van festejar ahir i reparteix el butlletí on es resumeixen les
activitats que han portat a terme. Remarca les dificultats que pateixen per
la magnitud de les necessitats que han d’atendre i la manca d’ajuts
institucionals. La festa va ser emotiva i resplendent; l’auditori Josep Irla
era ple de gom a gom.
5.- En Pep informa que la preparació de l’homenatge a Joan Alsina segueix
a bon ritme. Insisteix que no es tracta només d’una jornada, sinó d’una
campanya, emmarcada en la reivindicació dels drets humans, que ha de
durar fins al 10 de desembre, dia assenyalat per l’ONU com a diada
mundial. Avisa que el concurs de vídeos, de moment, aconsegueix poc
ressò.
6.- En Jaume Reixach havia dit que vindria a explicar-nos la seva versió
dels esdeveniments que ha patit, però no ha pogut venir. De tota manera,
insistim a rebutjar la privació de la llibertat d’expressió en mitjans públics,
cosa que perjudica la credibilitat de l’Església (segurament hauríem de dir
de la jerarquia eclesiàstica), que, una vegada més, no respecta els drets
humans fonamentals.

7.- Llegim una nota de premsa que ha redactat en Rossend en què es
manifesta l’adhesió a la campanya “Som escola” i, especialment, la
solidaritat amb el mestre balear que, aquests dies, ha portat a terme una
vaga de fam. S’aprova el text per unanimitat i s’acorda de difondre’l als
mitjans de comunicació pels canals habituals. També es penjarà al web
del Fòrum.
8.- Fem un torn d’intervencions, tot revisant com ha anat el curs.
* Una aportació negativa: A part de l’homenatge a en Joan i en Quim, el
treball d’aquest curs em sembla molt migrat; repassant les actes, no hi
trobo cap tasca rellevant ni engrescadora. La comissió no s’ha reunit cap
vegada, cosa que em fa pensar en la poca eficàcia de la seva gestió.
* Una aportació positiva: Hem realitzat tres debats que valoro molt
positivament: l’intercanvi d’opinions sobre el llenguatge, les aportacions al
qüestionari sobre la família i l’homenatge a en Joan i en Quim. Encara que
minvin els membres de la comissió, pot continuar fent bé la funció
d’animar i organitzar les reunions.
9.- Reprenem el tema del llenguatge i insistim en el valor de la paraula
“alliberador”. Els testimonis que són fidels a Jesús sense excuses, com és
el cas d’en Quim i d’en Joan, expliciten el seu significat: els allibera de
totes les pors i ens marquen el camí. El sofriment dels germans és la
medecina infal·lible per superar-les. És la seva opció fonamental: perdre
la pell per salvar la dignitat.
10.- Pistes per al curs vinent: Hi ha una situació candent, que podríem
anomenar la dels “capellans tapaforats”: molts capellans, sobretot
jubilats, que van d’aquí a allà, cobrint urgències i posant pedaços. Valdria
la pena d’analitzar la situació seriosament, de denunciar-la i de cercar-hi
alternatives eficaces. Això hauria de comportar també una millor i
autèntica valoració dels cristians de base.
11.- En Vicenç presenta la dimissió com a membre de la comissió per
raons de salut. En Lluís C. també la presenta perquè no veu clara la seva
funció en les circumstàncies actuals. Si els altres quatre accepten de
continuar, la comissió podria seguir acomplint la funció prevista amb prou
eficàcia. De fet, en Santi, en Pep i en Lluís S. ho accepten; com que en
Ramon no hi és, caldrà que ho manifesti a la propera reunió. Si no hi ha
novetats, doncs, podem continuar sense altres canvis.
12.- La propera reunió serà el 15 de setembre.
La comissió prepararà la feina dels propers mesos entorn de dos temes:
“El llenguatge” i “Els capellans tapaforats”.

