ACTA REUNIÓ FORUM JOAN ALSINA.- 17 GENER 2011.
Assistents: 21
S’excusen: Xavier Xutglà i Manel Serra.
Lectura Acta anterior: rectificacions: on diu: “excapellans” cal que digui: “capellans
fora d’exercici”. I on parla “encerts i mancances” cal que digui: “va ser fruit del temps
que varem dedicar a la revisió dels 10 anys del fòrum”.
PRÈVIA: es confirma que el 4 d’abril tindran una trobada amb José Mª Vigil.
Respostes dels grups a qui es va passar l’esborrany de” Trobament amb grups i
comunitats”:
Participaran a la reunió preparatòria: Grup Galligants :
10 persones
Grup Poble Nou de Pineda:
GrupFigueres:
10 persones
Grup Girona (exHoac)
6 persones
Grup Girona (exHoac):
6 persones.
Es farà la Trobada amb representants d’aquests grups (1 o 2 persones per grup)el dia 18
de febrer a la Parròquia de Sant Pau a 2/4 de 9 del vespre.
DOCUMENT “LES VOCACIONS”.
Algú proposa treure del calaix el document que tenim guardat de fa temps. Es desestima
per tal de no barrejar temes.
Es fa la següent pregunta: S’accepta el document redactat per la Comissió com a base
de discussió?
Resposta: s’accepta per unanimitat.
Comencem pel títol del document. Com que no ens plau cap dels 2 títols proposats per
l’esborrany ho deixem pel final.
1er paràgraf: s’aprova deixar-lo tal com està.
2on paràgraf: “malgrat....” s’aprova el text de l’esquerra, traient-ne l’expressió “sovint
antagòniques”.
3er paràgraf:”podríem presentar”.....s’aprova per unanimitat el text de l’esquerra.
2/ S’aprova el text de l’esquerra afegint-hi el text de la dreta: “els que intenten posar-hi
pedaços i draps calents agrupant parròquies en els nuclis més grans o multiplicant els
serveis de “missa” d’un capellà anant de poble en poble. Aquesta estructura agrada molt
a la jerarquia perquè no canvia res de l’estructura actual.
3/ 1er paràgraf: Els que propugnen...”: es discuteix si volem el text de l’esquerra o de la
dreta. Es sotmet a votació:
El paràgraf 2.on “Es tracta...”: decidim suprimir-lo

El 3 er paràgraf “després de tant de temps”.... s’aprova tal com està.
El paràgraf 4at “sembla doncs, que ens convé”... s’aprova unir el text de la dreta i el de
l’esquerra, fent-ne un nou redactat.
El paràgraf 5è “tots aquests aires”.... :s’aprova tal com està afegint-hi la cita dels Fets
dels Apòstols “eren un sol cor i una sola ànima...”
El paràgraf 7è “No tenim pas constància”......S’aprova el text de la Esquerra
El paràgraf 8è “el prevere presideix”... es desestima i s’aprova el de la dreta canviant
“responsable” per “la persona escollida”
El paràgraf 9è “ ara que som a prop del dia.”....es desestima i s’aprova el text de
l’esquerra amb 16 vots favorables canviant “meditació” per “reflexió” i “converses
amb els amics” per converses amb persones amigues” i suprimint ”publicant les seves
conclusions en algun mitjà de comunicació que tingui a l’abast”
La proposta de fer les preguntes del final es discuteix i es vota:
Retornem a la discussió del títol que ha quedat pendent: es posen a discussió les
propostes de l’esborrany: en les 2 propostes de l’esborrany cal treure la paraula
“reflexió”.

La difusió del Document es farà de la forma habitual enviant-lo als diversos Mitjans de
Comunicació.
S’assenyala el dia 21 de febrer per a la propera reunió i donem per acabada la trobada.

