CRISTIANISME AL SEGLE XXI
Circular 35
Maig 2012
INTRODUCCIÓ
En aquest moment en que ja hem fet la presentació del llibre que conté la totalitat de les
aportacions fetes al Congrés convocat per l'Associació i que es va celebrar el passat mes
de novembre, tal com informàvem en la darrera circular, i encara no acabat el cicle de
les sessions d'aquest curs d'Espai Obert, considerem important no sols informar-vos sinó
que, a més, demanar-vos la màxima implicació en llegir, adquirir i divulgar el llibre
esmentat, i assistir i convidar a amistats a participar en les sessions d'Espai Obert. Per
altra part, hem fet i tenim projectades prou activitats per demanar-vos un temps per
llegir el que us enviem, i que us animeu a col·laborar en tot el que us suggerim i
demanem.
VII CONGRÉS DE “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE, I COM ADQUIRIR-LO
El proppassat dia 17 d'abril fou presentat, a la Sala d''Actes del Col·legi de Periodistes
de Barcelona, el llibre CONTRA LA IGNORÀNCIA INFORMADA: Els valors
davant l'impacte de les noves tecnologies de la comunicació”. Aquest llibre que
reuneix totes les ponències, amb la voluntat de dotar aliment intel·lectual crític a tots
aquells lectors i lectores que desitgin raonar i enraonar sobre el món que es dibuixa en
un futur immediat, ha estat editat per Galerada, havent-se pogut fer la presentació uns
dies abans de la diada de Sant Jordi.
La necessitat de diàleg entre l'Església i la cultura, en l'actual context de canvis i
avenços científics i tecnològics, va ser el punt de coincidència en les intervencions dels
diferents participants a l'acte de presentació que foren Rosa Maria Tarrida, Presidenta de
l'Associació, Jordi Porta, filòsof, expresident d’Òmnium Cultural, Joel Cortés, President
de la Comissió permanent de l'Església Evangèlica espanyola, i l'editor, Joan Maluquer i
Ferrer, editor del llibre, i els tres primers membres de la nostra Associació.
Les intervencions de Jordi Porta i Joel Cortés les trobareu a la pàgina web de
l’associació, però si algun soci o sòcia les desitja rebre, pot demanar-nos-les i els seran
enviades per via postal o electrònica.
El llibre es pot adquirir a qualsevol llibreria, i ens consta que el tenen les llibreries
Claret, Balmes, Paulines, Laie, Documenta, Proa Espais i La Central. També el podeu
adquirir en el nostre local social, Via Augusta 228, baixos, de 10 a 13 hores de dilluns a
divendres, demanant per l’Àngels. El seu cost és de 18 euros.

ESPAIS DE PREGÀRIA
Les dues jornades en que es va celebrar el Congrés es varen iniciar amb uns espais de pregària
el contingut dels quals ens fou demanat per diversos congressistes. Per això, els reproduïm en l'
annexa I d'aquesta circular.

ESPAI OBERT
Tal com informàvem en la circular anterior, les trobades d'ESPAI OBERT, han estat
assumides per “Cristianisme al segle XXI”.
El passat 5 de maig es va celebrar la penúltima sessió del curs amb la participació del
bisbe emèrit de Ayaviri, Joan Godayol, sobre “Una altra manera de fer església”, i la
darrera d’aquest curs tindrà lloc a les 11 del matí, a l'Auditori (sala Joan XXIII) de la
Institució Cultural del CIC (Via Augusta, 205) , el dia 16 de juny impartida per Lluïsa
Geronès, directora de l’Associació Akan de Girona, sota el títol “És necessària
l’Església?”
Estem convidats a participar-hi.
Espai Obert i Editorial Claret han editat totes les conferències. Els quaderns de
cada conferència es poden adquirir al preu de 3,00 €. cada llibret, els dies de
trobada, en el vestíbul d'entrada a la sala Juan XXIII de la Institució Cultural del
CIC. També podreu adquirir-hi totes les publicacions no exhaurides de
CRISTIANISME AL SEGLE XXI.
ASSEMBLEA ANUAL
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 es va celebrar
l'assemblea ordinària de l'Associació.
Després de l'aprovació per unanimitat de l'acta de la Junta anterior, 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, i de no modificar la
quota anyal per contribuir al sosteniment de l'Associació, es va acordar, també per
unanimitat, modificar el paràgraf tercer de l'article 2 i l'article 15 dels Estatuts, que han
quedat redactats així:
Article 2 paràgraf 3er. :

“Com sigui que els fins d’aquesta Associació deriven directament i exclusiva del
Congrés “Cristianisme, Església i Societat al segle XXI” que es va celebrar a Barcelona
els dies 9, 10 i 11 d’octubre de 1999, aquelles de les entitats convocants, promotores
d’aquesta Associació que en cada moment en siguin sòcies, podran, per acord de la
majoria d’elles més les altres persones jurídiques que formin part de la Directiva,

determinar en qualsevol moment, fonamentant-ho, si l’Associació, en la seva actitud
s’ajusta o no a les finalitats per les quals ha estat constituïda”.
S’ha afegit “que en cada moment en siguin sòcies” ateses les baixes, ja avui, d’algun
dels ens promotors.
I a l’article 15 s'hi va aprovar la modificació de la durada de l’exercici dels mandat a la
Junta Directiva unificant-lo a cinc anys tant per membres representants de persones
jurídiques com per persones físiques.
Dintre la mateixa Assemblea, a més de respondre la taula a totes les intervencions i
recollir les iniciatives proposades, es va procedir a la cessació, reelecció i nomenament
de membres de la Junta Directiva, quedant aquesta integrada per les persones i amb els
càrrecs que s'indiquen tot seguit, figurant entre parèntesi la data en que estatutàriament
cessaran els actuals membres, en l'exercici del seu respectiu càrrec:
PRESIDENTA: Rosa Maria Tarrida Millet, en representació de l'”Associació CIC”
(17.01.2017); SECRETARI: Josep Maria Gasch Riudor, a títol individual (30.12.2012),
i en nom d' “Acció Solidària contra l'Atur” (17.01.2017); TRESORER: . Enric Bota
Prieto, a títol individual (30.12.2012); VOCALS:
Sefa Amell Comas, en
representació del “Col·lectiu de Dones en l'Església” (17.01.2017); Joan Botam Casals,
pel “Centre Ecumènic de Catalunya” (17.01.2017); Jaume Botey Vallès, per “Cristians
pel Socialisme” (17.01.2017); Maria Assumpta Cendrà Ortolà, per la “Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat” (17.01.2017); Joel Cortés Casals, a títol individual
(17.01.2017); .Lluís Costa Bofill, en representació de “Fòrum Joan Alsina”
(30.11.2012); Elvira Duran Costell, per “Cristianisme i Justícia” (17.01.2017); Mercè
Esquerdo Aimeric, a títol individual (17.01.2017); Casimir Martí Martí, en nom de “El
Pregó” (17.01.2017); Lluís G. Mujal Sorrosal, per “Església Plural” (17.01.2017);
Ramon Maria Nogués, a títol individual (17.01.2017); Jordi Porta Ribalta, a títol
individual (17.01.2017); Santiago Ramentol Massana, a títol individual (30.11.2012);
Montserrat Sintas Bellido, a títol individual (30.11.12), i Salvador Sol Bachs, “Cristians
segle XXI, de Gràcia” (17.01.2017).
Finalment vàrem dedicar un espai a reflexionar sobre “Com, avui, la Teologia de
l’Alliberament ens pot ajudar a mantenir l’ànim de creients”, conversa que es va
mantenir amb l'ajut de Joan Godayol, bisbe emèrit d'Ayaviri (Perú) i de Jaume Botey,
membre de la Junta directiva de la nostra Associació.
FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
Fou convocada per als dies 21 i 22 de gener de 2012 una nova edició del Fòrum Català
de Teologia i Alliberament amb el lema “Som més dels que creiem”. Hi hem participat.
Als webs del Fòrum i de la nostra associació hi podeu trobar detalls, i en especial el
manifest de cloenda.
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

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE)
Tenim previst com ho hem anat fent des l'any 2005 participar a la Universitat Catalana
d'Estiu a Prada de Conflent La participació d’entitats cristianes a l'UCE té el seu ple
sentit dins del marc de les jornades científiques. La Universitat ha de contemplar totes
les vessants i totes les expressions del pensament. Per això és imprescindible trobar-hi
elements per reflexionar i posar al dia qüestions de fe, o de moral, que a vegades queden
relegades als àmbits de les creences, quan importen tota la societat.
Serà el dia 22 d’agost en dues sessions de matí i tarda. Es tractarà del “Concili Vaticà II.
Aportacions i resistències. Resultats” Ens facilitarà la reflexió l’ historiador Hilari
Raguer, monjo de Montserrat.
La participació d’entitats cristianes a l'UCE té el seu ple sentit dins del marc de les
jornades científiques. La Universitat ha de contemplar totes les vessants i totes les
expressions del pensament. Per això és imprescindible trobar-hi elements per
reflexionar i posar al dia qüestions de fe, o de moral, que a vegades queden relegades
als àmbits de les creences, quan importen tota la societat.
Si us decidiu a matricular-vos, connecteu amb correu@uce.cat, i si només preveieu
assistir als actes en que tindrà lloc la nostra aportació i col·laborar en les tasques que
reclama la preparació, podeu connectar amb Lluís G. Mujal Sorrosal, Tel. 697976545,
adreça electrònica: lmujal@església plural.cat.
ADHESIÓ AL MANIFEST DEL FÒRUM JOAN ALSINA
Cristianisme al segle XXI, per acord de la Junta Directiva del passat mes de març, ens
vam va adherir en nom de l'Associació, al manifest proclamat pel “Fòrum Joan Alsina”
de Girona, redactat el mateix mes de març amb el títol No podem callar: La injustícia i la
pobresa van creixent.

Com a annexa II a aquesta circular trobareu el text íntegre del manifest esmentat.
REDES CRISTIANAS
Recordareu que l’Associació forma part de la xarxa Redes Cristianas, organitzada a
nivell estatal. Es preveu celebrar una Assemblea universal del poble cristià cap el 2015,
precedida de tres fases; la primera de constitució d’una base àmplia per aconseguir les
finalitats (2012-2013); una segona de identificació i priorització dels desafiaments per
concretar la nostra actuació en tan que acció cristiana (2013-2014), i la tercera, i
coincidint amb l’aniversari de clausura del Concili Vaticà II, cercar respostes que
defineixin honestament la nostra forma de presència en un món empobrit i en crisi
sistèmica i l’articulació de mitjans per una praxi alternativa”
FÒRUM SOCIAL CATALA
l’Associació ha participat al Fòrum social català La nostra proposta va ser “una Església
alliberada de privilegis civils”, i tenia com a finalitat reflexionar sobre els privilegis
culturals, fiscals i econòmics i aconseguir-ne la eliminació. La presentació es fa realitzar

el 21 d’abril. Ara el Fòrum continua i la propera jornada de presentació pública de les
conclusions està assenyalada pel proper 9 de juny.
Per més informació al web: www, forumsocialcatala.cat
QUOTES SOCIS: Doble cobrament inexistent.
Degut a un problema informàtic de la Caixa d’Enginyers amb el programa de tramesa
de rebuts, les quotes d’enguany no es varen cobrar a tothom i les cobrades no totes es
cobraven correctament (àdhuc es va donar el cas que una entitat va satisfer més de deu
quotes).
Detectat el problema, la Caixa va retornar totes les quotes a les persones que els hi havia
carregat, i posteriorment va procedir a girar un nou rebut.
Això ha creat una confusió comprensible entre molts dels socis, que han preguntat el
perquè cobraven per duplicat. Per aquest motiu us donem aquesta explicació i us
demanen que comproveu quins dels següents supòsits s’ha produït en el vostre compte:
a) Un càrrec per l ‘import de la quota durant el mes de febrer, una devolució del
mateix import els primers dies del mes de març i un nou càrrec de la mateixa
quantitat al final del mateix mes, o bé
b) Un sol assentament igual a l’import de la quota anual.
Si preciseu qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos al tresorer Enric Bota: e-mail
enricbota@terra.es, i (telèfons 932016995 i/o 630465838).
No cal dir que hem lamentat l’incident, que òbviament sols s’ha produït en les
domiciliacions bancàries.
COMUNICACIÓ “ON LINE”
Estem intentant poder estar en contacte amb tots els socis que disposeu de correu
electrònic per tal de poder informar-vos de detalls d''activitats que manta vegades encara
ignorem en el moment d'editar les nostres circulars. Prova d'aquest intent ha estat
l'esforç que hem fet per informar-vos tant de la presentació del nostre llibre “Contra la
ignorància informada” com de les trobades d’Espai obert. Malauradament, un
important percentatge de les trameses fetes per internet han estat rebutjades a causa de
que no tenim la vostra adreça electrònica actualitzada.
Tanquem aquesta circular tot demanant-vos que si no heu rebut les dues informacions
abans esmentades ens feu saber el vostre e-mail actual per mitjà de la nostra adreça
<cristianismexxi@cristianismexxi.cat>
Ens estalviareu molta feina innecessària, i també afavoriu un estalvi econòmic que ens
ajuda a no haver d'augmentar la quantia de les quotes de socis.
A la bestreta, moltes gràcies.

US RECOMANEM QUE VISITEU i CONVIDEU A VISITAR
LA NOSTRA WEB
www.cristianismexxi.cat

ANNEXOS
I
ESPAIS DE PREGÀRIA
VII CONGRÉS DE CRISTIANISME AL SEGLE XXI
1r. DIA

(19.11.2011)
INTRODUCCIÓ MUSICAL :
Be still my soul
Jenkins)

(Fragment de “Finlàndia” de Jean Sibelius) (Cantant: Katherine

Invocació :
A vosaltres que esteu units amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de nostre
Senyor Jesucrist, Senyor d'ells i nostre. us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el
nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Introducció:
Comencem aquesta primera jornada del VII Congrés organitzat per "Cristianisme al
Segle XXI" al qual hem etiquetat com ELS VALORS DAVANT L' IMPACTE DE
LES NOVES TECNOLOGIES:
Ponència 1. La nova era: entre el desconcert i l'esperança
Sentim el vertigen del temps, i molts canvis veiem succeir-se al nostre voltant:
Complexitat, caos, desconcert, por i esperança. L'objectiu de la taula sobre “La nova
era: entre el desconcert i l'esperança” consistirà en cercar les arrels dels canvis que
s'estan produint, els impactes sobre la societat, i en explorar els escenaris probables del
futur.
Ponència 2.
Dinamismes de caos, perjudicis i aspectes positius
L'impacte de les noves tecnologies sobre l'ésser humà, ha posat de manifest la
vulnerabilitat d'allò que creiem immutable: marcs ideològics i normatius, valors
comunitaris, relacions socials
És una societat fràgil. Aquesta fragilitat, però, pot ser també una gran oportunitat, p. ex.:
 - en la conquesta de la llibertat i de la consciència individual de l'ésser humà.
 - en l'increment de grups alternatius i solidesa dels seus compromisos, no
depenents de l'exterior
 - en la major importància de les relacions personals per sobre de les
institucionals, etc.

TEXT BÍBLIC:
2ª Corintis 5: 11-18
El ministeri de la reconciliació
11 Sabent què vol dir venerar el Senyor, intentem de convèncer els homes. Déu prou
que ens coneix, i espero que dins vostre també vosaltres ens coneixeu. 12 No volem
tornar a fer la nostra pròpia recomanació, però sí donar-vos l'ocasió de gloriar-vos de
nosaltres; així tindreu què respondre als qui es glorien de les aparences i no del que hi
ha en el cor. 13 Perquè, si havíem perdut el seny, era per Déu, i si ara tenim seny, és
per vosaltres. 14 L'amor del Crist ens té agafats: hem comprès que un ha mort per tots,
i això vol dir que tots han mort amb ell. 15 I ell ha mort per tots perquè els qui viuen ja
no visquin per a ells mateixos, sinó per a aquell qui ha mort i ressuscitat per tots ells.
16 Per això nosaltres, des d'ara, ja no valorem ningú de manera purament humana, i
si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. 17 És a dir, els qui
viuen en Crist són una creació nova. El que era antic ha passat; ha començat un món
nou. 18 I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens
ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació.
Salm 115 (113 B)
1 No ens donis a nosaltres la glòria,
no ens la donis, Senyor;
dóna la glòria al teu nom,
perquè ets fidel en l'amor.
2 Que no puguin dir els altres pobles:
«On és el seu Déu?»
3 El nostre Déu és al cel
i fa tot el que ell es proposa.
4 Els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més:
5 tenen boca, però no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,
6 orelles que no hi senten
i nas que no olora.
7 Les seves mans no palpen,
els seus peus no caminen
ni té veu la seva gorja.
8 Seran com ells els qui els fabriquen
i tots els qui hi tenen confiança.
9 Casa d'Israel, confieu en el Senyor:
ell ajuda i protegeix.
10 Casa d'Aaron, confieu en el Senyor:
ell ajuda i protegeix.
11 Confieu en el Senyor, els qui el venereu:
ell ajuda i protegeix.
12 El Senyor es recorda de nosaltres
i ens beneirà:
beneirà la casa d'Israel,

beneirà la casa d'Aaron,
13 beneirà els seus fidels,
els beneirà tots, petits i grans.
14 Que us faci créixer el Senyor,
a vosaltres i als vostres fills.
15 Sigueu beneïts del Senyor,
que ha fet el cel i la terra.
16 El Senyor s'ha reservat el cel
i ha donat als homes la terra.
17 No són els morts els qui lloen el Senyor,
ni els qui baixen al silenci del sepulcre.
18 Els qui beneïm el Senyor som nosaltres
des d'ara i per tots els segles.
Al·leluia!
MÚSICA : Beau Soir (Debussy, Claude) – (Cantant Barbra Streisand)
PREGÀRIA:
Senyor et demanem que obris els nostres cors i les nostres ments per tal d' escrutar quins
són avui "Els Signes dels Temps", veure quins són els camins que es comencen a albirar
en un món en crisi, en una transformació profunda i alhora molt ràpida, veiem com
molts elements considerats segurs s' han esfondrat i s' han fet fonedissos en un obrir i
tancar d' ulls, hem descobert la mentida i l' engany que han nidat en el cor dels poders
que han mogut el destí de milers de persones que han vist com el seu futur s' ha
enfosquit de manera dramàtica.
Avui més que mai, ens hem de preguntar sobre quina és la teva voluntat, i descobrir la
teva acció en el món, buscar a la teva Paraula respostes als dubtes, interrogants i reptes
que ens neguitegen i s' alcen davant nostre.
Sentim amb força la crida a un canvi dels valors que han fonamentat la nostra vida, els
criteris de benestar, de la recerca de la "bona vida", de la felicitat, han estat en confiar
en ídols de plata i or com diu el Salmista, obra d' homes i res més, tenen boca, però no
parlen, tenen ulls però no hi veuen.
Tornar la vista a la "vida senzilla" del Jesús proper, del que dona la vida pels altres, en
ell hi trobem els valors humans que ens apropen al teu Regne al bell mig d' un món que
el nega, a pesar dels grans avenços que avui s' obren, també descobrim que, en poc
temps, hem globalitzat la misèria, l' avarícia, la cobdícia, tot allò que es fonamenta en l'
egoisme que condueix inexorablement a l' individualisme que tan sols porta dolor i
aïllament.
Senyor et demanem el teu ajut, tu que ets el Senyor de tot, volem avui afirmar la
Confiança en la teva acció, ella es la que ens empeny cap el compromís en la
construcció d' un món nou, on el que globalitzem siguin la col·laboració, la solidaritat,
la fraternitat entre el homes.
Estem a les portes de l' Advent i volem recordar aquest nen que ve a nosaltres com el
humil entre els humils, un nen que ens diu la Paraula que menjarà mel i mató, la menja
dels pastors, perquè ell es El Pastor que ve a un món abandonat, a ensenyar-nos de nou
els camins de vida, de retrobar-nos els uns als altres per construir un món nou, viure en
ell és començar una nova creació, i dir conjuntament amb l' apòstol Pau, que "el que era
antic ha passat i ha començat un món nou". Amén.

MÚSICA : Dank Sei Dir, Herr (Frederic Haendel) – (Cantant Barbra Srteisand)
2on. DIA

(20.11.2011)
PREGÀRIA
ESPAI MUSICAL: Va aconseguir tenir fe (Diversos autors). The Mass Choirs Gospels
and Spirituals.
Aquest és el dia que ha fet el Senyor; exultem i alegrem-nos!
Obrim-nos a la seva presència amorosa; en les nostres vides, en els nostres pensaments,
en els nostres actes. Seduïts per la llum del Senyor que venç la mort, a través de les
nostres relacions personals, siguem testimonis conscients de la llum del seu dia, el dia
que ha fet el Senyor.
Les sessions del congrés incidiran avui sobre les condicions derivades del nostre ser.
Som, al respecte, objecte de fe per a nosaltres mateixos. Entrem-hi respectuosament,
sense por. Abeurem-nos a les fonts misterioses del llenguatge que ve de nosaltres
mateixos i hi torna per fer-nos lliures i fidels a la més alta crida.
Si aquestes derivades són invariants, ens haurem de preguntar tot seguit, ran de la
segona ponència, com és que les podem oblidar? L’oblit les farà variar? Una
consciència lúcida ens diu que no. Encara més: ens diu que som capaços malgrat tot de
crear, de fer camí cada dia vers la plenitud.
Però, ens preguntarem a la sessió de la tarda, no hem de reconèixer que la nostra
experiència de creients ha baixat a mínims als nostres dies, al món occidental, a casa
nostra? D’on vénen, si no, les dificultats que trobem per transmetre el missatge?
Tanmateix, com sigui, no ens evadim, escoltem, tinguem confiança. El ser humà és un
misteri, un misteri més gran que el seu mateix cor (Urs von Balthasar).
La confiança de l’indigent que dóna i, perplex, troba en la seva donació la força
misteriosa de la seva vida. Rep més del que havia donat.
(Newman)




Ef 1, 3-14.
Sl 19.
Espai musical: O Dreamers of peace (Meditació). Mountain silence.
Conduïu-me, dolça Llum

Conduïu-me, dolça Llum,
a través de les tenebres que m’encerclen,
conduïu-me, vós, sempre més endavant!
La nit és fosca
i sóc lluny de la llar:
conduïu-me, vós, sempre més endavant!

Guardeu els meus passos: no demano pas de veure ara
allò que he de veure més enllà: només un pas plegats
ja és prou per a mi.
No sempre he estat d’aquesta manera,
i no sempre he pregat
perquè em conduïu, vós, sempre més endavant.
M’agrada de triar i veure el meu camí; però ara:
conduïu-me, vós, sempre més endavant!
El vostre poder m’ha beneït tan llargament:
segurament encara
sabrà conduir-me sempre més endavant,
per la plana i per l’aiguamoll,
damunt el roquissar abrupte i l’ona del torrent
fins que la nit se n’hagi anat
i en el matí somriguin aquests rostres d’àngels
que jo havia estimat fa molt de temps
i que per un temps havia perdut!
Conduïu-me, dolça Llum,
conduïu-me, vós, sempre més endavant!


Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi, ens mostri la seva faç i es
compadeixi de nosaltres, vers nosaltres giri el seu rostre i ens doni la pau,
que el Senyor ens beneeixi. Amén!

ESPAI MUSICAL: Sense títol. Autor desconegut.

II
MANIFEST DEL FORUM JOAN ALSINA, MARÇ 2012
No podem callar:
La injustícia i la pobresa van creixent.
1.-La crítica situació actual i les seves causes.
“He vist l’opressió del meu poble” (Èxode 3,7).
1.-Veiem la realitat: Els desnonaments, el sou que no arriba al final de mes, la manca de
feina, els joves que han de sortir a l’estranger per poder treballar, la necessitat creixent del
Banc d’Aliments, les cues a Càritas per poder subsistir, les persones buscant menjar en els
contenidors i dormint en caixers, altres que ho passen molt malament i que tenen vergonya
de demanar. Es prefereix suprimir uns llits dels hospitals que escons del Senat. Això sí, es
fan grans retallades que faran encara més difícil crear treball per la manca de diner
circulant.
2.-Són moltes ja les famílies que no tenen cap ingrés. La Conselleria de Treball ha
manifestat que, en un breu termini, més del 70% dels que tenen subsidi d’atur es quedaran
sense. Paral·lelament els beneficis de les grans empreses han augmentat un 20% i no es
prenen mesures serioses contra el permanent frau fiscal. Sempre reben els més pobres.
3.-L’Estat Espanyol ha venut armament per valor de 1.128 milions d’euros, molt del qual
destinat a països pobres en conflicte, en situacions de tensió i on es vulneren els Drets
Humans.

4.-L’ajuda a la cooperació es desploma. La retallada real a les ONG de Catalunya està
xifrada en un 55%, cosa que ha fet disminuir la convocatòria de programes de
sensibilització i cooperació. Moltes ONG potser desapareixeran i els programes destinats a
combatre la fam es veuran molt afectats. La crisi, l’especulació sobre els cereals i la falta
d’ajudes faran créixer encara més la fam en el món.
5.-Estem patint una dictadura dels mercats especulatius. El que mana i disposa en el món no
són ni els governs ni les institucions, elegits democràticament, sinó la tirania del sistema
econòmic especulatiu, amb persones, grans bancs i empreses concretes, que monopolitzen
l’economia mundial.
6.-La ideologia i la imposició del neoliberalisme econòmic, que fomenta la cobdícia i el
lucre d’unes minories, retalla i anul·la els drets més fonamentals de moltes persones i
famílies condemnant-les a l’empobriment. “El sistema amb una mà roba i amb l’altra presta.
Les seves víctimes com més paguen, més deuen; com més reben, menys tenen; com més
venen, menys cobren” (Eduardo Galeano).
7.-Sembla que tots siguem còmplices de la cada vegada més injusta situació actual, perquè
no ens atrevim a denunciar clarament com s’ha arribat fins aquí i quins són els
responsables.
8.-Davant d’aquesta realitat veiem entitats d’Església, com Càritas i altres, amb centenars
de persones voluntàries, que fan costat a les víctimes de la crisi, però veiem també que una
bona part de la jerarquia eclesiàstica segueix amb cerimònies ostentoses i anacròniques,
utilitzant objectes rics i valuosos propis de museus, que contrasten amb la senzillesa i
autenticitat de l’Evangeli de Jesús. Veiem que grans sectors de l’Església s’assemblen cada
vegada menys al que havia somiat el Concili Vaticà II (estem ja als 50 anys d’aquella
primavera del papa Joan XXIII), i que no s’apliquen els ensenyaments de les encícliques
socials dels darrers papes.
2.-Denúncia i valoració des de l’Evangeli.
“He sentit el clam dels esclavitzats” (Èxode 6,5).
1.-Amb l’excusa de la sortida de la crisi, s’estan violant impunement drets humans bàsics,
com són el dret al treball i a l’habitatge. Per aquest camí no es veu cap sortida de la crisi, en
canvi es perden llocs de treball i es retallen drets laborals i socials, sindicals i salarials.
L’atur, la falta de subsidis, la pobresa que va creixent són un atac a la dignitat de persones i
famílies. La persona humana és tractada cada vegada més com una simple mercaderia.
2.-Els governs, en lloc d’actuar per posar fre a l’especulació econòmica, ignoren o
reprimeixen la justa indignació dels que exigeixen treball i habitatge per a tothom.
3.-Són injustes i immorals les retallades de les prestacions socials, sobretot en sanitat i
educació. Caldria pensar si no ho són també els polítics que les realitzen. S’han d’exigir
responsabilitats penals per als professionals corruptes que tenen sous escandalosos, o que
s’han adjudicat indemnitzacions milionàries o pensions vitalícies en deixar entitats
financeres.
No veiem retallades proporcionades en els sous dels polítics, economistes, empresaris,
esportistes d’èlit, ni en l’àmbit militar.
4.-Els governs miren cap a un altre costat. Només cal repassar els programes electorals per
constatar que no es parla d’eradicar la pobresa. En canvi, augmenten els casos de corrupció
i “la justícia, com els escurçons, només pica als que van descalços” (Òscar Romero).
5.-Tots els grups solidaris i ONG, que no han de substituir l’obligació d’actuar que tenen les
institucions públiques, haurien de prendre consciència de la gravetat de la situació i buscar
camins de resposta.
6.-Aquesta situació reclama compromisos ràpids i eficaços. Esperem de totes les esglésies i
confessions religioses respostes contundents a la nova realitat. Totes inclouen en el seu
missatge una atenció preferent per als pobres. Totes hauríem de posar en pràctica la
denúncia profètica de la situació d’injustícia en que viuen molts germans nostres, com van
fer, amb totes les conseqüències, Joan Alsina i Joaquim Vallmajó.

7.-No sentim la veu crítica de la jerarquia eclesiàstica, tan insistent en altres temes, davant
la greu situació que vivim. Els creients en Jesús de Natzaret hem de repensar els nostres
plantejaments en coherència amb el missatge de l’Evangeli: “Vaig tenir fam, i em donàreu
menjar, ... Tot allò que fèieu a un d’aquests, per petit que fos, m’ho fèieu a mi” (Mateu
25,35ss). “Qui s’ha adonat de les injustícies causades per la mala distribució de les riqueses,
captarà la protesta, silenciosa o violenta dels pobres. I la protesta dels pobres avui és la veu
de Déu” (Hélder Càmara).
3.-Què es va fent i què cal fer.
“Jo us trauré dels treballs forçats i us alliberaré de l’esclavatge” (Èxode 6,6).
1.-Denunciem clarament el sistema pervers i lladre dels anomenats mercats i de l’economia
especulativa, que els governs mantenen com a legal, quan de fet és totalment injusta,
tirànica, cega i immoral, i s’hi amparen persones i entitats amb noms i cognoms.
2.-Demanem transparència en totes les institucions socials, polítiques, eclesiàstiques i en
tots els àmbits de la vida pública i religiosa.
3.-Reafirmem que l’economia i la política han d’estar sempre al servei de les persones i de
la societat i no al revés, com estem veient. Això és una constant en el pensament social de
l’Església. Les necessitats personals i socials són el centre de tot.
4.-Volem somoure la passivitat dels que més pateixen la greu situació de crisi; ser una veu
crítica i veu dels qui no tenen veu. Motivar la militància obrera i sindical, sempre amb sentit
crític.
5.-Donem suport i ens comprometem a col·laborar amb els grups que van fent xarxa de
mentalització i d’acció: als moviments i grups solidaris, a les ONG, a Càritas, a Àkan, al
Banc d’Aliments, a les cooperatives, als grups dels indignats que posen en qüestió aquest
model de societat, etc. Fem costat a les persones i grups que lluiten pels valors de justícia i
transformació social, que són valors que aprenem de la paraula i l’acció de Jesús i del seu
Evangeli (JOC, HOAC, ACO, Capellans Obrers, etc.).
6.-Ens comprometem en les nostres comunitats a prioritzar i escoltar la veu dels empobrits i
buscar camins d’acció eficaç per donar-hi resposta. Repensem l’ús dels nostres diners; no
són nostres, cal compartir-los. Ens preguntem: fins a on podem guanyar, fins a on podem
gastar, fins a on podem guardar? Volem posar en pràctica la cultura del compartir els béns.
Ser solidari avui vol dir viure sòbriament per poder compartir el que som i el que tenim amb
els més necessitats. Hem d’exercitar la “compassió” (que vol dir “patir amb els que
pateixen”). No és just que nosaltres tinguem tant i altres tan poc. Ens hem d’igualar.
Respondre a l’actual crisi ens farà més dignes, més lliures i més feliços.
7.-Quan hi ha tantes persones sense habitatge, cal replantejar l’ús dels béns eclesiàstics,
habitatges i locals de l’Església. Seria testimonial que part del patrimoni d’objectes
ostentosos de culte fossin utilitzats per pal·liar la situació de moltes famílies. Demanem més
claredat en tots els àmbits de l’economia eclesiàstica, des del Vaticà al bisbat, parròquies,
patronats, fundacions, etc.
8.-Volem pensar globalment però actuar localment. Molta gent petita, en molts llocs petits
faran coses petites que ajudaran a canviar el món. No ens equivocarem mai quan ens posem
al costat dels qui més pateixen la crisi, en forma d’explotació, d’atur, de discriminació i
d’anul·lació dels drets humans més essencials.
Fòrum Joan Alsina
Març de 2012

