REUNIÓ FORUM JOAN ALSINA. 15 NOVEMBRE 2010.Assistents: 21
S’excusen:
Cal afegir a l’Acta anterior: a l’apartat 2-b: La Comunitat Parroquial de Vilartagues
animada per en Pere Torras.
I on diu: “Comunitat de Sant Daniel, ha de dir: Grup Galligants.
A l’aportació de Félix Mussoll cal afegir: Comunitat de Professionals Cristians.
Fets en la reunió anterior els apartats 2-a i 2-b, passem al 2.c:
2-c: Possibilitats que hi hagués intercanvi d’experiències de comunitat que es puguin
viure:
L’Ignasi Forcano fa arribar la proposta de Ramon Masachs : connectar a nivell de
catequistes amb d’altres grups afins per compartir experiències, veure que fa cada grup i
què caldria fer.
Fèlix Mussoll diu que seria interessant posar en contacte les comunitats i grups
mentalitzats en la construcció d’una església més compromesa i en les que el capellà no
hi té cap paper important; això afavoriria la coneixença mútua i l’avançar plegats.
Lluís Costa: caldria pensar en una trobada de les diverses comunitats, fer una certa
“XARXA”, PER TAL DE CAMINAR CAP A UN MOVIMENT DE Comunitats.
Pep Collelldemont: suggereix que el primer pas a fer seria aconseguir una relació
detallada dels grups que funcionen i posar-s’hi en contacte.
Es planteja la pregunta: Qui convocaria la trobada? Per tal que no sigui només “cosa de
capellans”?
Grup de Laics (Miquel-Àngel) agrairien que s’els convoqués a la Trobada.
El Grup de militants provinents de l’HOAC també agrairien ser convocats. Caldria
preparar la trobada amb representants dels diversos grups.
El procés hauria de ser: elaborar una convocatòria, parlar-ne als diversos grups i
convocar una reunió amb representants dels grups per preparar la Trobada.
La Trobada hauria de tenir dues parts: Treball en grups i Celebració
Els diversos grups haurien d’aportar idees: dia de la trobada, lloc, hora, duració,
continguts, quanta gent estaria disposada a prendre-hi part, etc...
El Calendari possible seria aquest: Novembre: portar l’idea de la trobada als grups,
Desembre:presentació dels punts a tenir en compte en
la Trobada.
Gener: Concrecions.

Queda clar que l’idea de la Trobada dels Grups i Comunitats s’ha plantejat i aprovat.
3.- Informacions: En Santi Thió informa que : el grup de PROFESSIONALS
CRISTIANS, del que n’és Consiliari té ja 25 anys de vida i que pel dia 27 hi ha previst
un ACTE OBERT amb una primera part en la que hi haurà la conferència de JosepIgnasi Gonzàlez-Faus i una 2ª amb aportacions i debat per part dels assistents.
El Fòrum Joan Alsina n’és un dels col·laboradors., juntament amb Justícia i Pau,
Secretariat de Pastoral Obrera i Associació ÀKAN
S’aclareix que XARXA CRISTIANA, no està morta, que és viva i se’ns informa que
organitza la presentació del llibre de Lluís Busquets CARTA AL PAPA. i es proposa al
Fòrum Joan Alsina de responsabilitzar-se de la presentació a la Llibreria 22 el dia 22 de
novembre a les 8 del vespre. En Lluís Costa accepta de fer aquesta presentació.
S’informa que el Fòrum Ondara ha fet una carta al nou bisbe de Solsona . Es proposa
que arribi a tothom i escriure als companys del Fòrum Ondara per donar suport a la
seva carta.
També s’informa d’una carta sobre el viatge del Papa a Barcelona de Florenci Costa i
que és molt interessant.
Ha sortit editorial al diari AVUI també sobre el viatge Papa a Barcelona.
Se’ns informa que el nou bisbe de Solsona, que abans era de tarannà progressista , de
cop sorprenentment s’ha tornat conservador i sembla que no deixarà d’actuar com a tal.
Es posa en qüestió que la forma de fer la visita Pastoral al nostre bisbat sigui la més
adient.
Es diu que seria bo estudiar el tema del LAÏCISME,, el de la LLEI NATURAL ( què és
i què vol dir...)
També se’ns recorda que les primeres comunitats no vivien pas una situació idíl·lica,
sinó plural i diversa i amb moltes entrebancades.
També es posa aquesta qüestió: On som, a qui pertanyem i se’ns recorda: qui té la paella
pel mànec gira la truita,
I posant el 20 de desembre com a data de la propera reunió donem per acabada la reunió

