ACTA REUNIÓ FÒRUM JOAN ALSINA.21 DE JUNY 2.010.-

En celebrar la cloenda dels 10 anys del Fòrum havíem convidat els fòrums de
Catalunya (Barcelona, Solsona i Vic).Per diverses circumstàncies no els ha estat
possible venir.
1-Aprovació acta anterior:Es llegeix i s’aprova per unanimitat.
2- Es procedeix a la lectura dels acords presos per la Comissió del Fòrum per a preparar
la darrera reunió del curs i decisions pels bon funcionament del grup.
3-Presentació del llibre dels 10 anys del Fòrum:
Es fa la presentació i tothom lloa la impressió.
Preu: preu impremta: 780 euros
Preu maquetació: 450 euros
Preu correcció: 268 euros
-------------TOTAL:
1.500 EUROS.
S’aprova vendre’l a 3 euros.
Difusió: tothom agafarà els exemplars que li calgui i es farà responsable de difondre’l
on li sembli i de fer-ne el cobrament.
Decidim portar-lo a: Ed. Claret, Llibreria 22, Llibreria Geli, Llibreria bisbat Llibreria
Canet, Revistes: Agulla, Pregó, Foc Nou, Hora Nova Empordà, Punt Diari, Diari de
Girona...,També a diverses biblioteques. i parròquies...
Demanarem als diversos mitjans on els portem de no vendre’l a un preu superior als 5
euros.
S’enviarà també a diverses persones a qui pugui interessar: teòlegs,....
A les persones a les que es va enquestar pel llibre se’ls hi regalarà., com també a les
persones que varen intervenir a les Conferencies i taules rodones dels 10 anys. Es
regalarà també als bisbes: Pardo, Camprodon i Soler.
S’aclareix que els que es portin a les biblioteques en facin una entrega personal,
interessant a la persona, ja que el llibre en paper tendeix a desaparèixer i a les
biblioteques se’ls treuen de sobre, els llencen. On els deixem en dipòsit cadascú es farà
responsable del seguiment de la venda i el cobrament.
S’aprova per majoria absoluta fer una Roda de Premsa al Col.legi de Periodistes per fer
la presentació el més aviat possible.
4-Propostes per al treball sobre “Rol del capellà”.
Tal com consta en Acta es varen triar 3 propostes : 1/ .Analitzar les característiques
de les nostres comunitats i veure la possibilitat de caminar cap a comunitats plurals. 2/
Identificar els condicionaments anacrònics del nostre estatut de capellà i assajar formes
alternatives que responguin a la cultura actual. 3/ recuperar els documents del Concili
VaticàII i Tarraconense i documents del Fòrum per veure’n quins punts d’arrencada ens
ofereixen per avançar en la reflexió i en l’actuació.
Es posa a votació quin dels 3 triem per treballar

5/ S’aprova posar a la Web del Fòrum l’enquesta que sobre el Fòrum es va passar a
diverses persones i que són al llibre dels 10 anys.
Com a criteri establim: posar a la web la informació que sembli oportú i obviar el que és
estrictament confidencial.
Precs i preguntes:Es planteja si cal que diguem alguna cosa com a Fòrum sobre les
consultes i votacions sobre l’independència de Catalunya, sobre la propera Llei de
llibertat religiosa i en general sobre temes que sembli que val la pena. Ens adonem que
el Fòrum no pot fer això. Ens reunim un cop al mes i si hem de dir quelcom sobre tot el
ens sembli que valgui la pena, seria una tasca massa feixuga i difícil de fer. Establim
com a criteri: si algú creu que el Fòrum ha de dir quelcom sobre un tema que ell mateix
prepari l’escrit i el faci posar a l’ordre del dia de la reunió, i l’Assemblea decidirà si
s’aprova.
També es diu que en alguns casos caldrà fer una comissió “ad hoc” i presentar també
l’aportació a l’Assemblea.
S’aclareix el tema sobre el regal fet a les dones ponents el dia de la taula rodona amb
motiu dels 10 anys del Fòrum. L’acord és complet.
I no havent-t’hi cap més tema per tractar anàrem a dinar.

