REUNIÓ FORUM “JOAN ALSINA” 18 FEBRER 2011.Assistents: 19
S’excusen: Manel Serra, Miquel-Àngel Ferrés , Xavier Xutglà.
Lectura i aprovació de l’Acta anterior. S’aprova per unanimitat.
2/ Lectura del Document “ESCASSETAT DE CAPELLANS”
Es llegeix la redacció definitiva i s’aprova amb el següent afegit: “les idees que avui
s’ofereixen s’avenen plenament a les que han publicat fa poques setmanes un grup de
teòlegs i teòlogues alemanys i que han rebut nombroses adhesions. També estan en la
línia del pensament del teòleg José Mª Castillo i d’un document que fa temps van
publicar un grup de dominics holandesos”
Decidim fer-lo públic dimecres de la setmana vinent als mitjans habituals (diaris i
revistes) i portar-ne una copia al bisbe.
3/Informació de la reunió de membres de les diferents comunitats de divendres 18 de
febrer.Per començar s’elegeix per f er de secretària del grup Dolors Cabretosa.
Es presenten el diversos grups:
“Galligans, Girona”
“Poblenou, Pineda,
“Diàspora, HOAC”
Piua- Dones Església,
“Fòrum Joan Alsina”
“Catequistes Vilafant-Avinyonet”
“Parròquia Cartellà-Sant Medir,Grup Betània”
“Cristians de Base,avui.
Aquest diversos grups exposen els seus punts de vista: alguns expressen un cert
pessimisme, queda ben clar que cap grup dirigeix, s’expressa que la trobada general de
tots els grups ha de significar compartir experiències, confirmar i potenciar cada grup en
la seva pròpia identitat i en la seva pròpia línia. Mai tendir a la unificació. També per
constatar que no estem sols en la lluita.
Cal equilibrar la coneixença i relació humana amb l’estudi de temes, xerrades,
Es diu que primer el grup de representants faci una mica de camí i després ja fer la
convocatòria de tots els membres dels grups.
S’assenyala com objectiu: compartir, celebrar de fe i animar-nos mútuament.

Es proposen diversos temes per portar-los a la propera trobada de representants de
grups per triar-ne per treballar.
1/Convivència entre les diverses sensibilitats:
2/ comunitats obertes i participatives.
3/La Fe. En què creiem i què és el que ens aguanta.
4/ Jesucrist, la nostra Fe.
5/Discerniment Espiritual
Per aportar doncs a la propera trobada triem: La Fe. Què és el que ens aguanta i
Convivència entre les diverses sensibilitats.La Trobada General s’hauria de fer un dissabte del matí fins a mitja tarda.
L’esquema hauria de ser: 1/Presentació
2/Tema
3/Celebració
La propera reunió de representants dels grups serà el proper dia 18 de març a 2/4 de nou
del vespre a la Parròquia de Snt Pau.
4/Adhesió si s’escau al document dels teòlegs alemanys:
Decidim que no ja que ha passat massa temps i ja en fem esment en el nostre document
sobre” ESCASSETAT DE VOCACIONS”.Precs i preguntes: Es planteja el tema: Abans de començar les reunions cal fer una
reflexió i pregària?
Es posa a votació:
En Santi Thió i en Pep Claparols es responsabilitzen de preparar la pregària,.
En Lluís. Sitjas informa: En José Mª Vigil ha traduit el llibre: “UN CRISTIANISMO
NUEVO EN UN MUNDO NUEVO” DE John Shelby SPONG i ens diu que el podem
adquirir amb un notable descompte.. Els interessats s’apunten.
Es planteja . caldria informar-nos com està XARXA CRISTIANA? Queda en suspens
la pregunta.
La propera reunió serà el dia 21 de març i donem per acabada la reunió.

