ACTA FORUM JOAN ALSINA:20 DESEMBRE 2.010
Assistents: 21
Prèvia: Es comunica que el “GRUP ARAGUAIA- AMICS DE PERE CASALDÀLIGA” faran
la seva Trobada a Girona el dia 3 d’abril i convidaran en JoséMª Vigil i que podríem aprofitar
l’avinentesa per tal que vingués al Fòrum Joan Alsina. S’aprova per unanimitat i es proposa que
vingui al Fòrum el dia 4 d ‘abril.
1/Lectura de l’Acta anterior: S’aprova amb la següent correcció: on diu que el Diari AVUI va
fer un article sobre el viatge del Papa a Barcelona caldria que digués “que no és un article, sinó
l’EDITORIAL del diari.
2/ discutir l’esborrany del document per contactar amb grups i comunitats.
Aportacions:Quin títol posem al document?
Es suggereix que l’esborrany no hauria de dir “amb representants del grup” sinó a “tot el
grup”Es proposa canviar en el primer paràgraf el qualificatiu “excessiva” per “massa”.
Es diu que potser seria bo que, a més de convidar els grups i comunitats, s’hauria de deixar la
porta oberta a que vinguessin persones a títol individual.
La frase de l’esborrany “tots som iguals” pot donar lloc a malentesos. Potser l’expressió “tots
som iguals, però amb carismes diferents” expressaria millor qui som I què fem.
Per crear “XARXA” es diu que seria bo tenir un espai “virtual”, però es desestima, ja que no
som cap grup establert. Estem en fase inicial de contactes. Comencem de zero. –Més endavant
ja veurem. De la primera trobada en sortirà una Comissió formada per un representant de cada
grup i que pot marcar els passos a fer. De moment la convocatòria caldrà que la faci algú del
Fòrum personalment, caldrà que funcioni el “boca a boca.
Es comenta que ens fa por envestir el tema “qui és capellà?” ja que el sacerdoci no és en les
persones, sinó en la Comunitat.
On l’esborrany diu: “encerts i mancances”caldria concretar-ho enumerant quins i quines
són..Algú recorda que això ja està fet; amb motiu de cessar de la Comissió del Fòrum es va fer
revisió amb els encerts i les mancances del Fòrum.
Amb la proposta de Trobada de Comunitats de Base no fem campanya per fer-nos conèixer,
sinó plantejar el tema de les Comunitats.
El Fòrum està format per capellans i capellans fora d’exercici; si amb la convocatòria dels
Grups i Comunitats aconseguim que hi entrin laics, benvinguts siguin.
El pensament central és que cada grup i cada comunitat continuï essent ella mateixa i continuï
funcionant segons el seu carisma i com un més participi en el Moviment col·lectiu endegat per
la Trobada. Hi ha 2 aspectes ben diferenciats:
A/ El Fòrum com a Fòrum segueix la seva dinàmica
B Impulsa el moviment de Grups i Comunitats de Base.
3/Estratègia de difusió de la convocatoria i recollida d’adhesions. A qui la fem arribar,com
l’expliquem perquè sigui atractiva ,com hauríem de plantejar la primera trobada amb els
representants.....
L’estratègia és un procés en el que el Fòrum empeny un moviment per tal de fer un primer pas
per encetar un camí que ens porti a les Comunitats de Base.
Per aixó no hauríem de ser tan tallants en dir NO a obrir portes als laics.
El Fòrum ha de continuar la seva feina de “llançar idees, fomentar debats, crear “doctrina”...en
la línia de pensament del Fòrum i fer també camí cap a les Comunitats de Base.
No podem decidir el primer pas, això s’ha de fer per unanimitats amb tots els grups.
El 3er paràgraf de l’esborrany s’ha de redactar de nou, en la línia del que dèiem més amunt:
“tots som iguals, amb carismes diferents.” Es posa a votació.

En Sendo Darnés farà el nou redactat.
Redefinim el procés: Cada membre del Fòrum passa l’esborrany als Grups que li sembli oportú.
Els grups fan la resposta que s’aportarà a la propera reunió del fòrum del mes de gener i després
es farà la convocatòria.
En principi es convoquen grups. Més endavant oberts a persones a títol individual.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tant el tema de la Trobada de Grups i Comunitats de base està endegat i fa el seu camí.
Ens preguntem: ara què fem el Fòrum?
Algú diu que en el darrer número de la revista “EL PREGÓ” hi ha un article interessant del
teòleg Torres Queiruga.
Segonament es recorda que al mes de març hi haurà el DIA DEL SEMINARI i que potser seria
una bona ocasió de fer un escrit sobre les VOCACIONS.. Es posa a votació:
Es proposa fer un petit grup que faci l’esborrany del document. En no sortir aquest
Grup la Comissió del Fòrum s’encarregarà de fer-lo i es discutirà a la propera reunió.
I no havent-hi cap més tema donem per acabada la reunió a la 1 del migdia.

