ACTA REUNIÓ FORUM JOAN ALSINA.- 18 OCTUBRE 2010.Assistents: 23
S’excusen:
Prèvia: Difusió llibre “10 anys del Fòrum”: després de la difusió decidim el superàvit
que ens queda donar-los a AKAN, fent a més una aportació personal per ser fidels al
compromís contret de fa temps.
1/ Es llegeix l’Acta de la reunió anterior i s’aprova per unanimitat.
2/Passem a treballar el tema “EL ROL DEL CAPELLÀ”.Qüestions que proposem per
parlar a Assemblea:
a/A LES PARRÒQUIES, QUIN BROTS DE “COMUNITAT” HI HA ?
un participant: hi ha equips de base que treballen de fa anys el tema de l’Església
encarnada en el món, d’una Església oberta i compromesa. Hi ha diversos grups
parroquials:
.equip de litúrgia:apunten a una litúrgia que porti a la construcció d’una Església
evangèlica.
Equip de catequesi: no sols fan catequesi, sinó que explícitament reflexionen sobre el
tema d’una Església realment compromesa en el món d’avui; partint de la reflexió sobre
el món d’avui cal unir Fe i Vida, cal avançar cap a una Església encarnada en la realitat
d’avui
Equip estudi d’Evangeli:porta ja 25 anys de vida i en formen part persones de diverses
parròquies..
Assenyalen també que un equip parroquial va anar a veure el bisbe per plantejar-li el
tema d’una Església diferent.
Participant 2: Assenyala diverses realitats:
En un poble: hi ha un Consell Parroquial que porta a terme activitats de cara al poble.
Aprofita diverses efemèrides ( dia de la Dona Treballadora,dia de la Poesia etc...)per
reflexionar i avançar cap a una Església nova.
En un altre:hi ha un grup de Matrimonis que té un futur ple de possibilitats
Grup de Reflexió:és un grup format per persones de procedències diverses, (Caritas,
Presons,etc. –Cada persona forma part d’alguns grup.
GES: ( Grup d’Empordanesos solidaris). Grup plural i divers., format per creients I no
creients,agnòstics,etc tots ells il·luminats pel testimoni de Joaquim Vallmajor, moguts
pel sentit de solidaritat. Treballen molt a l’Àfrica, on han muntat diverses Cooperatives.
Un exemple:han fet unes plantacions de plàtans d’una extensió enorme:20 camps del
Barça).
Participant 3: La Comunitat Parroquial afavoreix la trobada i la relació de les persones.
Les celebracions les uneixen, es fan amics. Venen avis, pares i nets. Es fomenta la
relació La Comunitat Parroquial té per objectiu:Formació per fer BONES PERSONES,
que tenen com a referent la persona de Jesús. Creuen que aquest objectiu és assolible,
sobretot en el marc de l’ESPLAI.
CATEQUESI:Comunitat de pares, mares i catequistes
Hi ha també un petit grup d’estudi d’Evangeli.

S’assenyala que s’ajuda a d’altres grups, convidant i fent participar l’entorn a activitats
diverses: quines, xocolatades,etc....
Tot plegat forma la GRAN COMUNITAT de gent que ve i participa en les diverses
activitats que es duen a terme.
Participant 4:planteja una realitat poc engrescadora. Parròquies petites, no hi ha brots
verds, sinó fulles seques.
Alguna vegada a Missa en una parròquia hi ha hagut 1 persona, habitualment són 4,: a
la Parròquia més grossa hi venen unes 20 persones; no hi ha cap possibilitat de
participació activa, de fer algun pas cap a la creació de comunitats...Una experiència
positiva va ser un Fòrum de debat format per pares de nens de 1ª Comunió: però va
acabar com el Rosari de l’aurora al cap de poc temps.
Participant 5: expressa una experiència: durant 17 anys anant a parròquies diferents i a
cap va trobar una COMUNITAT. Només si n’hi havia era entorn del capellà.
El món de les Ordes Religioses no s’hi viu una vivència comunitària de la Fe. Hi ha una
diòcesi (Poitiers) on es viu comunitàriament; Pregunta: no seria bo enviar 2 o 3
membres del nostre Fòrum per conèixer l’experiència?.
En Lluís Costa també expressa que en aquesta mateixa línia al bisbat d’Auxerre s’ha dut
a terme una reforma des de l’Autoritat eclesiàstica. Té el dossier guardat.
Participant 6:a/el tema que tractem és important. A través de les Parròquies es podria
obrir el Fòrum Joan Alsina als laics. Seria la manera de que els laics participessin del
Fòrum.
B/Hi ha grups que no tenen un sentit “religiós_”, però sí tenen actituds
“cristianes”.Fent-se presents en la societat són “cristians”.
Estic en un grup des de fa 30anys on dialoguem, parlem, exercim el respecte, la
tolerància i saben que és el Fòrum Joan Alsina.
Participant 7: el tema que toquem té a veure amb els capellans fora d’exercici.
Recordem la proposta que es va fer amb motiu del Jubileu. Podrien formar una
comunitat de base.
Participant 8: Diverses persones que als anys 70 formaven Grups de revisió de Vida,
Catequesi,... proposen una trobada després de tants anys per posar en comú “qui
som,què fem, quin camí hem fet. Som 35 persones de les que 2 només són creients i la
resta agnòstics i no-practicants, desinteressats de l’Església i deslligats de qualsevol
lligam amb cap grup que hi pertanyi.
Excepte 1 empresari, la resta són de professions que porten un compromís humà de
SERVEI.(infermeres,metges,ensenyants etc...
Tenen com a objectiu fer un món més solidari, posar en pràctica l’actitud de servei. Al
marge de si creiem o no, ens defineix “l’esperit de servei”.
Participant 9: GRUP SANT DANIEL. Ens trobem un cop al mes. Toquem temes de
contingut cristià. El Grup ha anar evolucionant I ara ha esdevingut una COMUNITAT
DE BASE. Es fan les trobades a casa d’algú. Sense necessitat de cap
“capellà-celebrant”la celebració que fem la considerem una EUCARISTÍA. Sopem,
reflexionem, fem lectures. Al final donem gràcies I fem pregària amb peticions
personals I comunitàries.

El curs passat varem treballar el llibre d’en Pagola sobre Jesús., dividit prèviament en
diverses parts.
Objectiu que ens defineix: construir l’Església que volia Jesús. A la casa on fem la
reunió preparen el sopar i la celebració Eucarística.. –No fem “formalment” l’Eucaristia,
sinó que vivim i celebrem l’actitud Eucarística.
Participant 10: Petits brots de comunitat: Grup de celebracions sense capellà. La
maduresa amb que les preparen i celebren pot esdevenir l’inici de comunitats.
Grup preparació homilia: a la llarga també pot esdevenir comunitat. Han de fer molt
camí però...
Grups provinents de l’HOAC: després de l’escissió i trencament amb la Comissió
Nacional per massa lligada amb la CEE, un grup, explícitament, es constituí en
COMUNITAT CRISTIANA DE BASE. Fa gairebé 40 anys que ens reunim, fem revisió
de vida,celebrem l’Eucaristia, i tot al marge de l’Església oficial.
Un altre grup es constituí en grup “D’AMICS”, Ens veiem cada 15 dies, sopem, parlem
compartim opinions, punts de vista,etc...
Participant 11: Quatre sentiments presideixen la vida de la Comunitat Parroquial:
1/Sentiment d’amistat. s’hi troben bé,les celebracions són participatives, poc o gens
ritualistes. Senten la necessitat de trobar-se. Potser són lluny de la Fe, però col.laboren
amb tot el que es fa.
2/sentiment de llibertat: Ningú se sent obligat a formar part del grup.Venen o no, amb
tota llibertat avui hi són i demà, no.
3/ Paper del capellà: el fet de portar anys ajuda a treballar junts. La vivència del que
vivim ens és essencial.
4/Els grups tendeixen a estabilitzar-se i s’anquilosen. En canvi la Comunitat Parroquial
és diferent: oberta,i amb sentit de gratuïtat, viva,
3.-Vinguda del Papa a Barcelona:
Document de “REDES CRISTIANES”. Ens presentarà a Barcelona en una roda de
Premsa.
Plantegem si el recolzem.
També es presenta i se sotmet a votació si ens adherim al document d’Església Plural.
El Document sobre el” EL MOMENT POLÍTIC I SOCIAL QUE VIVIM “
Se suggereix de posar aquest afegitó al quart paràgraf del Document.:”som una nació i
tenim dret a decidir”
I no havent-hi cap més tema per tractar donem per acabada la reunió a la 1 del migdia

