ACTA REUNIÓ FORUM JOAN ALSINA.- 19 d’abril del 2.010
Assistents: 24 S’excusen: Santi Thió, Ignasi Anzizu, M.A.Ferrés I Manel Serra.
1.- Lectura de l’Acta anterior. Es procedeix a aquesta lectura i s’aprova per unanimitat.
2.-Treball per grups per recollir les idees I l’argument sobre “el rol del capellà.”
Es fan dos grups que porten a terme una pluja d’idees sobre el tema.
3.- _Brevíssima posta en comú del resultat.
Es fa aquesta posta en comú i els secretaris de cada grup entreguen la nota escrita
amb les diverses aportacions sobre el tema per tal que es pugui dur a terme
l’elaboració del rol del capellà.
4.- Valoració del Document del Fòrum Joan Alsina sobre els abusos sexuals.
Donada la importància i l’extensió del tema, per part d’alguns membres del Fòrum
es demana que es digui quelcom sobre els abusos sexuals per part de membres de la
clerecia. Partint d’aquesta suggerència es fa
un primer esborrany que es fa arribar a tots els membres de la Comissió del Fòrum,
que hi fan les aportacions que els semblen oportunes i es procedeix a la redacció
final que es porta a la premsa.
Fem notar que el col-lec tiu del Fòrum fa plena confiança a la Comissió i que aprova
el procés seguit.
5.-Moviment estatal de capellans casats.
S’informa d’aquest Moviment i que fan una trobada els dies 21, 22 i 23 de maig i
que potser seria interessant o bé anar a aquesta trobada o posar-s’hi en contacte.
6.- Informe econòmic.Es dóna informació sobre la situació econòmica del Fòrum que és positiva.
S’informa també de l’aportació econòmica que s’ha fet als conferenciants que
han participat als 10 anys del Fòrum.
Es proposa que fer front a les despeses d’ara endavant es faci un pressupost a
principis de curs i es fixi la quota pertinent per cobrir-lo.
7.-10è Aniversari.Dijous, dia 22 de maig Jesús Huguet farà la xerrada prevista.
S’informa que la xerrada de Salvador Cardús prevista pel mes de maig no es pot fer.
Donem, doncs, per acabat el cicle de conferències amb motiu dels 10 anys del
Fòrum amb la conferència de Jesús Huguet.
Llibre dels 10 anys. S’ens informa que es va seguint puntualment l’elaboració del
llibre dels 10 anys del Fòrum. S’han resolt els temes del disseny, de la impressió i
de la correcció
La propera reunió del Fòrum serà el dia 17 de maig.
I no havent-hi cap més tema per tractar donem per acabada la reunió a la 1 del migdia.

