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INTRODUCCIÓ

Tot i que només han passat poc més de dos mesos de l'edició de la darrera circular,
hem cregut oportú emetre aquesta tenint en compte que, a més de poder-vos donar
informació sobre el nostre VII Congrés, celebrat ben recentment, l’aprofitem per
convocar-vos a l'assemblea anual ordinària de l'Associació i per oferir-vos el
calendari de les trobades d'aquest curs d'”Espai Obert” que han estat assumides per
“Cristianisme al segle XXI”, tot lamentant que, quan us arribarà, ja s'haurà celebrat la
primera trobada. Com de costum, us posem al corrent d'altres activitats previstes o
portades a terme; també és una oportunitat per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques i el millor per al nou any 2012.

ASSEMBLEA ANUAL I REFLEXIÓ
Tenim prevista la celebració de l'Assemblea anual de l'Associació dins el termini que
preveuen els Estatuts, el dia 19 de gener del 2012, a les 7 de la tarda, a l'Església
Protestant de Barcelona situada al carrer Tallers, 26. Us demanem que en prengueu
nota en les vostres respectives agendes. És la més natural i millor ocasió per
reflexionar plegats sobre el futur de l'Associació.
Fa temps que cada dia una nova notícia ens porta un nou sobresalt respecte del dia
anterior. I ens costa acostumar-nos-hi.
Però el Déu en què creiem és també un Déu de sorpreses, que descol·loca. Però que
ofereix esperança.
Després del concili i en un moment també convuls per a Amèrica Llatina van aprendre a
llegir la presència de Déu en els esdeveniments com una presència de pacificació i
alliberament. Fou l’anomenada Teologia de l’Alliberament.
A la Junta ens ha semblat que, en el moment present, recordar el que allò va ser ens pot
ajudar.
Per això, us proposem que en el context de l’Assemblea de cada any, després de les
coses habituals que s’han de tractar a cada Assemblea (memòria, comptes, càrrecs, etc.),
reservem un espai per reflexionar sobre “Com, avui, la Teologia de l’Alliberament ens pot
ajudar a mantenir l’ànim de creients”
Ens hi ajudaran en Joan Godayol, bisbe emèrit d'Ayaviri (Perú) i en Jaume Botey de
la Junta de la nostra Associació.
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CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA
Per acord de la Junta Directiva del dia 13 de desembre de 2011, es convoca Assemblea
ordinària i extraordinària de “CRISTIANISME AL SEGLE XXI” que tindrà lloc el dia 19 de
gener de 2011, a les 19 hores, a l'Església Protestant ubicada al carrer Tallers 26 de
Barcelona, per deliberar i adoptar els acords pertinents en relació a l'ordre del dia següent:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Junta anterior.
2. Aprovació, si s'escau, de la memòria i liquidació de comptes de l'exercici anterior
(que comprèn de l'1 de setembre de 2010 al 31 d'agost de 2011) així com de la
gestió feta per l’òrgan de govern.
3. Determinació, si així s'acorda, de nova quota anyal per contribuir al sosteniment de
l'Associació.
4. Modificació dels articles 1 i 15 dels Estatuts.
5. Cessació, reelecció i nomenament de membres de la Junta Directiva.
6. Peticions i suggeriments.
D'acord amb l'article 11 dels Estatuts, a partir de la data en què es procedirà a la tramesa
als socis d'aquesta convocatòria, totes les persones sòcies tindran a la seva disposició en el
local social (laborables de dilluns a divendres, de les 10 a les 13 hores) de l'acta de
l'Assemblea anterior i l’altra documentació constitutiva d'antecedents dels acords que es
proposen per ser adoptats.

VII CONGRÉS DE “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”
Tal com ja us havíem anunciat, els dies 19 i 20 del passat mes de novembre, vàrem
celebrar el VII Congrés en les instal·lacions del Col·legi Sant Ignasi, dels Jesuïtes de Sarrià.
Recordareu que el tema que es va tractar fou “ELS VALORS DAVANT L'IMPACTE DE LES
NOVES TECNOLOGIES”.
El contingut del Congrés quedà agrupat en quatre ponències de les quals, tot seguit,
donem breu recensió.
1. La nova era : entre el desconcert i l’esperança.
Va ser presentada per tres ponents. David Jou ( Professor de física) va exposar des
de la seva experiència concreta i la seva especialitat, alguns aspectes de les
invencions científiques, les aplicacions tècniques i les utilitzacions pràctiques que el
sacseig científico-tècnic contemporani ha provocat en la nostra cultura. L’ús
d’aquestes tecnologies ha capgirat moltes formes de coneixement i processament de
les dades que rebem del món, cosa que modifica estils seculars de captació i
vivència de la realitat.
Santiago Ramentol (Professor de comunicació científica) presentà una complerta i
rigorosa exposició del panorama de les tècniques d’informació i comunicació que
mediatitzen avui les relacions personals i públiques, així com de les perspectives
que, a judici seu, aniran marcant, com a conseqüència d’aquest fet, tota la dinàmica
social. Sembla dibuixar-se tot un altre món mental, informatiu i comunicatiu al qual
caldrà estar atents.
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Joan Manuel Tresserras (Professor de ciències de la comunicació) va fer una brillant
descripció de la importància que les noves tecnologies de la informació i comunicació
poden tenir en la gestació de la dinàmica comunitària i, concretament, de la d’un país
com Catalunya, que protagonitza la construcció d’un poble en un procés original
respecte del que han seguit les configuracions dels Estats moderns.
2. Dinamismes de caos, perjudicis i aspectes positius
Dos ponents varen tractar el tema. Jaume Botey (Professor d’història de la cultura)
es fixà críticament en aspectes com la complexitat, velocitat, caràcter efímer i
immediat de la circulació d’informació, amb les conseqüències, sovint
desestructurants, que aquestes característiques impliquen.
Jaume Funes (Psicòleg i periodista) es fixà particularment, des d’una òptica força
optimista, en les oportunitats i desafiaments que les noves tecnologies ofereixen a
les persones i al món adolescent i jove en particular. Entre els dos ponents varen
quedar ben recollides tant pinzellades d’advertiment crític com de valoració positiva
dels nous horitzons que les TIC plantegen.
3. Invariants humanes : el que mai no es pot oblidar.
Aquest ponència enfocava els factors constitucionals que, des del punt de vista
corporal, mental i discursiu condicionen tota experiència humana; una mena de línies
vermelles que no es poden traspassar sense perjudicis fonamentals. Ramon M.
Nogués (Professor de biologia) féu la presentació dels aspectes antropològics
(constitució neuropsicològica i conductual), mentre que Begoña Roman (Professora
de filosofia) reflexionà sobre la construcció dels valors i el seu encaix en la vida
social. Aquesta ponència va insistir en la importància d’uns valors essencials que no
poden quedar sotmesos a vaivens tècnics, sota el risc de provocar desequilibris de
gruix en l’experiència personal i social.
4. Com viure i comunicar la fe cristiana en aquesta situació.
La ponència fou presentada per F. Javier Vitoria (Professor de teologia). Va partir
d’una valoració de les visions més oficialistes de les institucions cristianes, que
responen sovint més a plantejaments ideològics i teòrics que no pas a anàlisis
rigoroses de la realitat.
* * *
Els diàlegs amb els ponents, moderats per Jordi Porta, varen ser ocasió tranquil·la,
franca i constructiva de comentar, completar i enriquir les aportacions fetes.

Tenim prevista l'edició del llibre del Congrés, com hem fet amb els congressos
anteriors. Tot i que encara ignorem el preu definitiu del llibre, ja que fou ofert als
congressistes per 17 euros, desitgem que tots els socis tingueu la possibilitat de
gaudir-ne pel mateix preu, sempre que, com a més tard, ens en feu el pagament per
tot el 19 de gener de 2012 com a màxim, mitjançant ingrés o transferència al compte
3025-0001-12-1433230148 (Caixa dels Enginyers).
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.

VIA AUGUSTA 228, BAIXOS. 08021 BARCELONA
TEL. 634 846 987
cristianismexxi@cristianismexxi.org | http://www.cristianismexxi.org

ESPAI OBERT
Les trobades d'ESPAI OBERT, per acord amb el Centre d'Estudis Francesc Eiximenis”, que
les venia organitzant fins ara, han estat assumides per “Cristianisme al segle XXI”. Tal com
us vàrem anunciar en la circular anterior aquest nou curs es fa el cicle sobre el tema “EL
SEGUIMENT DE JESÚS”.
Totes les trobades tenen lloc en dissabte i a les 11 del matí, a l'Auditori (sala Joan XXIII) de
la Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205). Transcrivim tot seguit el calendari d'aquest
curs:
26 novembre
L'opció pels pobres
Manel Pousa, Rector d'una parròquia barcelonina a Nou Barris, i president de la “Fundació
Pare Manel”, dedicada a donar suport a persones, col·lectius o entitats que realitzen
accions socials per millorar les condicions de vida dels sectors més exclosos.
14 gener 2012
Pràctica cristiana en la laïcitat
Lucía Caram, religiosa dominica del convent de Manresa
5 març 2012
Lectura secular de l’Evangeli
Ignasi Forcano, rector de la parròquia de S. Pau de Girona, i membre del “Fòrum Joan
Alsina”.
5 maig 2012
Una altra manera de fer església
Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri, Perú
16 juny 2012
És necessària l’Església?
Lluïsa Geronès, directora de l’Associació Àkan de Girona
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.
SOLIDARITAT CONTRA L'ATUR
CRISTIANISME AL SEGLE XXI ens hem adherit al manifest SOLIDARITAT CONTRA
L'ATUR, MOTIVAT PER LA GREU SITUACIÓ DE L'ATUR A ESPANYA I A CATALUNYA,
que incorporem com a annex a aquesta circular.
Podeu adherir-vos-hi individualment adreçant-vos a ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA
L’ATUR, Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a., 08006 Barcelona, telèfon 932170288, e-mail:
accio@pangea.org
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MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Col·lectiu de Dones en l'Església ha redactat el manifest que també, com a annex,
incorporem a aquesta circular. Ens hi hem adherit “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”
per acord de la Junta Directiva de 13 de desembre de 2011.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
Càritas Diocesana de Barcelona, amb motiu de la "CAMPANYA PERSONES SENSE LLAR
2010-2015" ens ha donat a conèixer el text "TOTS SOM CIUTADANS. NINGÚ SENSE
LLAR" que reproduïm com annex en aquesta circular.
"CRISTIANISME AL SEGLE XXI en la mateixa reunió de 13 de desembre ens hi hem
adherit i hem decidit fer-ne difusió també per mitjà del nostre web.

FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
Ha estat convocada per als dies 21 i 22 de gener de 2012 una nova edició del Fòrum Català
de Teologia i Alliberament sota el lema “Som més dels que creiem”.
La carta de convocatòria diu: "Davant la incapacitat de les grans institucions civils i
religioses per a denunciar el que passa, les causes de la crisi i les mesures que es prenen, i
sabent que "som molts més dels que ens creiem" que volem fer-ho i posar en comú les
nostres propostes, us invitem a venir a aquest Fòrum 2012. Els tallers, l'exposició
d'experiències o reflexions, com en una "plaça" dels indignats, seran l'estructura central dels
dos dies. I la suma de les exposicions serà l'expressió de la riquesa viscuda des de baix
d'espiritualitat, de compromís, de reconciliació, de solidaritat, d'austeritat... Hi és convidada
tota persona de bona voluntat i de qualsevol credo que vulgui compartir motivacions, lluites i
experiències en la direcció d'un món millor".
Per a més informació podeu adreçar-vos a "Fòrum Català de Teologia i Alliberament":
Correu postal: AC519, 08930 Sant Adrià de Besòs.
Xarxa social: teologia i alliberament.cat
Correu electrònic: forum.catala@gmail.com

DIT I FET
(“Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de
la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set i em donàreu beure;
era foraster i em vau acollir; anava despullat i em vau vestir; estava malalt i em vau visitar;
era a la presó i vinguéreu a veure'm. “
Amb aquest text evangèlic ens fou anunciada la mort del Pare Paco el passat mes de
novembre.
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ROSER BOFILL
El passat 19 d’octubre va morir la Roser Bofill, Directora de Foc Nou. La recordem
especialment des de “CRISTIANISME AL SEGLE XXI” perquè fou una de les persones, tant
a títol individual com a representant de “FOC NOU”, que va impulsar i donar suport al
congrés celebrat el mes d’octubre de 1999, que portava per títol “Cristianisme, església i
societat al segle XXI”, i que tingué com a conseqüència la constitució de la nostra
Associació “Cristianisme al segle XXI”. En aquell esdeveniment va fer una aportació sobre
“viure la fe avui” de la qual reproduïm la darrera petició, que li semblava fonamental, i que,
encara dotze anys després, continua vigent:
“Que l’Església catòlica s’uneixi a totes les esglésies que segueixen el Crist i siguem una
sola Església, respectant-nos mútuament les tradicions, els costums i la idiosincràsia pròpia.
I, finalment, que el respecte per a totes les religions, també a les que no son cristianes, es
mostri en un profund reconeixement de les altres creences, perquè Déu és u i es manifesta
a les dones i als homes en molt diverses religions i molt diverses formes”.

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