Circular 33
Setembre 2011

INTRODUCCIÓ
En aquest moment en què podem concretar tots els detalls del VII Congrés de la nostra
Associació editem aquest número de la nostra circular, malgrat que encara ens faltin
concrecions sobre dues de les activitats que ja és segur que realitzarem aquest curs que ara
comença, concretament l'assemblea anyal i les trobades d”'Espai obert”. Tot i aquestes
mancances, hem considerat oportú d’enviar-vos aquest número, segurs de l'especial interès
que ha de tenir per als socis poder participar en el Congrés, tant assistint a les sessions com
podent-hi aportar reflexions sobre els temes de les diferents ponències preparades
personalment o amb grups idonis en què pugueu estar integrats. Per altra part i com
sempre, volem que tots els socis i sòcies estigueu al corrent del que hem fet des l'edició del
número precedent. De la mateixa manera que en edicions anteriors, en primer lloc,
informem sobre les activitats futures i, a continuació, sobre les realitzades, si bé aquesta
vegada, a més, com a annex a la mateixa circular, us adjuntem el quadríptic informatiu del
Congrés, que conté la butlleta, perquè us hi pugueu inscriure, cosa que us demanem que
feu com més aviat millor per facilitar-nos l'organització.

VII CONGRÉS DE “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”
El celebrarem, tal com ja us havíem anunciat, els dies 19 i 20 del proper mes de
novembre, al Col·legi Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià.
Recordareu que el tema objecte del Congrés serà “ELS VALORS DAVANT L'IMPACTE
DE LES NOVES TECNOLOGIES”.
Ens permetem recordar-vos:
1. Que tothom, i molt especialment els socis, esteu convidats a participar-hi.
2. Que, si encara no t'has decidit a participar-hi, ho facis com més aviat millor.
3. Que si heu pres ja la decisió de participar, ompliu i feu-nos arribar com més aviat
millor la butlleta d'inscripció adjunta.
4. Que, si personalment o amb la comunitat o equip de què pugueu formar part, voleu
presentar comunicacions al Congrés, tingueu en compte:
4.1. Que hi ha la possibilitat de presentar comunicacions al Congrés. El contingut s’ha
d’adscriure a una de les quatre ponències. Es demanen aportacions concretes que puguin
complementar el desplegament teòric dels ponents.
4.2. Que el termini de lliurament de comunicacions finalitza el15 d’octubre.
4.3. Que les comunicacions no podran passar de dues pàgines(900 paraules), que
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s'han d'enviar en paper i CD la seu de Cristianisme al Segle XXI (Via Augusta, 228, baixos,
08021 Barcelona), o bé, si així ho preferiu, per correu electrònica
“xxi@cristianismexxi.cat”.
4.4. Q, durant el congrés, les comunicacions seran resumides per un relator i que
l'associació Cristianisme al Segle XXI es reserva el dret de publicar les aportacions que es
considerin convenients.
5. Que, si, a més, us poden ser útils més exemplars del quadríptic, ens ho podeu
demanar per correu electrònic (cristianismexxi@cristianismexxi.cat), per telèfon (634 846
987) o per correu a la seu de CRISTIANISME AL SEGLE XXI (Via Augusta, 228, baixos,
08021-Barcelona).
Tot i que l'esquema del contingut de les quatre ponències el teniu en el quadríptic que
us adjuntem, el trobareu en el full annex a aquesta circular, per facilitar-vos la lectura
del text.

ESPAI OBERT
ESPAI OBERT, tal com us vàrem anunciar en la circular anterior farà aquest nou curs un
cicle sobre el tema “SEGUIR JESÚS”.
Totes les trobades tenen lloc en dissabte i a les 11 del matí, a la sala Joan XXIII de la
Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205). Les dates de cada trobada, tot i que
apareixeran així que estiguin confirmades, tant en les successives circulars i també en el
nostre web (cristianismexxi.cat), ens oferim a enviar-vos un recordatori uns dies abans de
cada trobada si aquells que no l’heu anat rebent regularment, voleu que així sigui en el futur.
Espai Obert i Editorial Claret han editat totes les conferències, que poden adquirir-se
al preu de 3,00 €. cada llibret, bé a la Llibreria Claret o bé els dies de trobada al
vestíbul d'entrada a la sala Juan XXIII de la Institució Cultural del CIC.
Estem convidats a participar-hi.

ASSEMBLEA ANYAL
Tenim prevista la celebració de l'Assemblea anyal de l'Associació dins el termini que
preveuen els Estatuts. Així que tinguem concretada la data us farem arribar la
convocatòria.

ELS NOSTRES LLIBRES
Us convidem a adquirir, llegir i difondre els llibres dels nostres Congressos i ens
oferim per fer-ne la presentació a grups que ens ho demanin, si es preveu una
assistència mínima de sis persones.
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QUÈ HEM FET DES LA DARRERA CIRCULAR FINS ARA

REDES CRISTIANAS
Redes Cristianas, l'organització germana a nivell d’estat, de Cristianisme Segle XXI, de què
formem part des del seu origen, tingué una trobada aquí a Barcelona del divendres dia 1
d’abril al diumenge dia 3. havent tingut nosaltres el goig de poder-ne ser amfitrions.
Les reflexions varen girar entorn del tema “Cómo nos organizamos para vivir en y desde el
Reino de Dios? “Otra iglesia posible, otro mundo posible”, posant en comú totes les
aportacions dels assistents. També els assistents es varen interessar per conèixer un xic
més de prop les nostres inquietuds i activitats. El diumenge, després de l'Assemblea, tingué
lloc una celebració oberta a tothom.

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
Hem participat un any més en la UCE que s'ha celebrat, en la seva 43a edició, en el “Lycée
Renouvier”, de Prada del Conflent, del 17 al 24 d'agost. La nostra aportació, el dia 18, fou
sobre el tema "PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA TEOLOGIA DE
L'ALLIBERAMENT"presentat per Jaume Botey Vallès, membre de Cristians pel
Socialisme i de Cristianisme al segle XXI, que participa activament en els moviments socials
per a un altre món possible i, completant el contingut del tema, l'aportació del bisbe emèrit
d'Ayaviri Dr. Joan Godayol.
Transcrivim tot seguit l'esquema de l'aportació:
1. Opció pels pobres: a. Les dades de la Revelació; b. Segle IV ; c. Bartolomé de las
Casas; d. Algunes actituds durant les independències.
2. Del discurs de Joan XXIII d’obertura del Concili (11 set. 62), fins a Medellín (1968) :
a. El Concili, una nova època. Nous criteris fonamentals; b. El Concili i l’origen de la T. de
l’A. a Amèrica Llatina; c. Medellín 1968 ; d. Puebla 1979.
3. Principals intuïcions: a. És teologia fonamental; b. De baix a dalt. Primer la praxis,
després l’elaboració; c. Dada revelada: el pobre com a referent; d. Significació espiritual de
la opció pels pobres; e. Comunitats de Base
4. La singularitat de la Teologia com a ciència: a. Mediació sòcioanalítica; b. Mediació
hermenèutica; c. Condemnes: materialisme, lluita de classes.
5. Teologia de l’Alliberament avui: a. L’arribada a Europa i a d’altres continents; b. Noves
Teologies: feminista, ecologista, indigenista, del diàleg... ; c. Els Fòrums Socials de Teologia
i Alliberament.
Si esteu interessats en el contingut de l'exposició feta la trobareu i la podeu reproduir de la
nostra pàgina web.
La participació d'assistents a la nostra aula fou de més de 50 persones tant a la sessió
matinal, com a la de la tarda.
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MONTSERRAT FRANSOY
Aquest mes de juliol de 2011, el dia 22, ens ha deixat la nostra bona amiga i companya,
Montserrat Fransoy Falcon. Treballava a la Fundació Bofill i de la mà d’en Jordi Porta es va
integrar en el grup que va portar endavant l’incipient associació “Cristianisme al segle XXI”,
posant les bases de la infraestructura i fent-ne el seguiment fins que ho va poder deixar en
altres mans.
La Montserrat, malauradament, ens ha deixat a poc a poc, sense fer soroll, tal com era ella,
riallera i entremaliada, però extremadament discreta i serenament creient.
En el recordatori del seu traspàs diu:
Jo em mantinc en pau,
Tinc l’ànima serena.
Com un infant a la falda de la mare,
Així se sent la meva ànima (Salm 131)
Amiga, companya estimada, prega per nosaltres.

US RECOMANEM QUE VISITEU I ANIMEU A VISITAR
LA NOSTRA PÀGINA WEB:
http://www.cristianismexxi.cat
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