FORUM JOAN ALSINA.ACTA REUNIÓ 15-03-2010Assisteixen a la reunió 24 companys. I 4 s’excusen
Es llegeix l’Acta de la reunió anterior i s’aprova per unanimitat.
1/ -Informació de la nova Comissió: està formada per:
Vicenç Fiol (redactarà les Actes de cada reunió
Ramon Masachcs (secretari i tresorer)
Lluís Costa (moderador)
Lluís Sitjas
Pep Claparools
Santi Thió
A tenir en compte:
-Segons els temes que es toquin, triarem el mètode de treball
--intentarem fer intercanvi amb els diversos grups que funcionin en el bisbat.
-penjarem les actes a la web del Forum, un cop aprovades
2/Prioritats de les valoracions fetes en el desè aniversari:
2.a: (valoracions fetes en el desè aniversari)
-Rol sacerdotal: 6 vots
Presa posició davant Jerarquia involucionista:4 vots
-Capellans fora exercici: 4 vots
-Pluralisme, diàleg,llibertat d’expressió: 3 vots
-La por: 3 vots
-Vocacions bisbat : 2 vots
-Com ser referents: 1vot
-Revisió dels nostres compromisos: 1 vot
-Laics adults madurs.
-Diàleg diòcesi
-Revisió objectius
2.b/ temes d’Església (diocesana i extradiocesana)
-Església dels pobres: 6 vots
-amenaces a companys- solidaritat
-Visites Pastorals: 3 vots
-Equips laics responsables parròquies: 3 vots
-Celibat: 3 vots
-Alliberament,teologia, llibertat d’expressió: 2 vots.
-Figura capellà avui: 1 vot
-Luxe en les celebracions eucarístiques: 1 vot
-Catalanitat dis l’Església: 1 vot
-Doc.Boulard
-Joves i Església.
Prioritats 2.c:

-Ètica i diners, sortida de la crisi: 8 vots.
-Laics al Fòrum: 4 vots
-Immigració: 3 vots
-Catalanitat, país,Església: 3 vots
-Bioètica: 3 vots
-Sous escandalosos(polítics, empreses..);1 vot
-Presons: 1 vot
-Societat plural i religions.
Dones a l’Església.
-Guetos-Immigració
RESUM FINAL:
A/
- Rol sacerdotal: 6 vots
-Presa posició jerarquia involucionista: 4 vots
Capellans fora exercici: 2 vots
B/
-Església-pobres: 6 vots
-Solidaritat companys:
C/
Ètica-diners: 4 vots
-Laics.Forum: 2 vots.
FINAL:
Rol sacerdotal: 15 vots
-Esglèsia –pobres: 9 vots.
Començarem a plantejar el tema: Rol Sacerdotal. Es farà una pluja d’idees. El
treballarem a partir de la propera reunió i ho farem per grups. Un secretari de cada grup
aportarà a la plenària les idees, pensaments, suggeriments etc,,,,
Es diu que caldria apuntar cap al compromís, a preguntar-nos on som com a cristians
L’estudi del document hauria de tenir una 1ª part de planteig, pensament, judici... i una
2ª de compromís, d’actuar..

10 ANYS DEL FORUM:
VALORACIÓ XERRADA Joan Surroca: En general es troba molt bé l’aportació d’en
Joan. Algú diu que no li va aportar gaire res de nou, d’altres que contràriament va
aportar molt material de conversió. Es va trobar a faltar assistència de gent del Fòrum.
Ningú va fer cap pregunta el diàleg final: es diu que no va ser per desinterès: l’exposició
va ser molt clara i dura, no calien aclariments, es fa difícil el diàleg...
Es faran gestions per tal que Salvador Cardús pugui venir el mes de maig. En Joan
Renart farà el contacte.

Es recorda que el dia 25 de març es farà l’anunciada Taula rodona del grup de Dones,
S’acabaran de concretar les gestions per la xerrada del mes d’abril que farà en Jesús
Huguet. Farà aquestes darreres gestions l’Ignasi Forcano.
S’acabarà fins a finals de mes de concretar els aspectes que faltin del llibre dels 10 anys
del Fòrum. Cost, distribució, escrits.....
S’assenyala el dia 19 d’abril per la propera reunió
I no havent-hi cap més tema per tractar acabem puntualment a la 1.

