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INTRODUCCIÓ
Abans de l'inici del període estival, s'ha considerat oportú editar el número 37 de la
nostra circular tant per trametre a totes les persones associades a CRISTIANISME AL
SEGLE XXI el desig de que passeu un bon estiu degudament informats de tots els
nostres projectes en programa, i perquè us animeu a participar en aquelles activitats o
posicionaments que puguin ser del vostre interès, Per això tot seguit trobareu les
diferents activitats, esperant que totes elles responguin a les ganes de ser fidels a la
nostra finalitat. També trobareu algunes peticions que hem de fer per mirar d'oferir a
tots i totes una major informació sobre la vida de l'entitat i les possibilitats de participar
en les seves activitats, com la de que ens faciliteu el vostre e-mail o els possibles canvis
que pugueu fer de les vostres adreces electròniques, o ens feu arribar el número del
document d'identitat per poder cobrar les quotes per mediació bancària.
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Novament aquest any volem ser presents a la UCE, com ja hem anunciat en les sessions
d’”ESPAI OBERT.
El jesuïta Josep Mª Benítez Riera, professor emèrit d’història moderna de la Pontifica
Universitat Gregoriana, de la que en fou degà, ens oferirà reflexionar sobre les respostes
a donar als següents interrogants: “El PAPA FRANCESC ESTÀ PROVOCANT
UNA REFORMA DE LA SANTA SEU: 1. Aconseguirà una possible reforma del
poder central de la cúria vaticana? 2. Podrà obtenir que es faci un reset radical de
l'economia (patrimoni, comptes, gestió bancària, corrupteles, ...) de la ciutat de
l'Estat Vaticà?”
La reflexió la presentarà el dia 20 d’agost a Prada de Conflent, en dues sessions: matí,
de 10 a 12, i tarda, de 3 a 4.
Si desitgeu allotjament podeu posar-vos en contacte amb lluis_mujal@hotmail.com.

VIII CONGRÉS DE “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”
Com també hem anat informant mitjançant els recordatoris de les sessions d’ESPAI
OBERT, i seguint el desig expressat en l’Assemblea del passat mes de febrer, el 16 de
novembre celebrarem el VIII Congrés amb el lema “Com viure la fe en un món en
canvi”. Estan previstes dues sessions (matí i tarda) amb dos ponents a cadascuna
d`elles. El matí en Xavier Alegre des del catolicisme i Pere Zamora des l’Església
evangèlica desenvoluparan el tema “Viure el Regne com a experiència comunitària de la
fe” i a la tarda Begoña Román, professora de filosofia a la UB i Itziar González,
exregidora de Ciutat Vella de Barcelona, ens parlaran del “Què fer davant la
irresponsabilitat col·lectiva en aquest moment de tant sofriment? Que potser soc jo qui
se n’ha de fer càrrec? “.
Properament rebreu el tríptic amb les informacions necessàries i la butlleta
de inscripció.
El lloc escollit aquest any és la “Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri” al carrer Nena
Casas 43-47 (parada “Les Tres Torres” dels Ferrocarrils de la Generalitat i autobusos
16, 70, 72 i H6).
ESPAI OBERT
Pel proper curs estem preparant les sessions d’Espai Obert, seguint la línia iniciada
aquest curs de proposar figures potents espiritualment però que es posicionen en una
línia fronterera. El programa és el següent:
19 d'octubre 2013 : Charles de Foucault, a càrrec de Ramon Dubrez, germanet de
Foucault.
18 de gener 2014: Maria Skobtsov, a càrrec d'Emília Bea, professora titular de
Filosofia del Dret i Filosofia Política de la Universitat de València.
15 de març 2014: “Kierkegaard – Aranguren”, a càrrec de Francesc Torralba, director
de la càtedra Ethos.
26 d'abril 2014: Albert Camus, a càrrec de Itziar González, exregidora de Ciutat Vella,
de Barcelona.
7 de juny 2014: Raimon Pànikkar, a càrrec de Ignasi Moreta, Director de Fragmenta
Editorial.
Les sessions, que s'escauen totes en dissabte, seguiran tenint lloc a la Sala Joan XXIII
de la Institució Cultural del CIC, Via Augusta, 205, de Barcelona.
I també com ja coneixen les persones que han assistit a les sessions de dissabte d’aquest
curs passat, per qüestions econòmiques hem abandonat l’edició dels opuscles amb el
contingut de les conferències, si bé es publiquen a la pàgina web de l’Associació.

REDES CRISTIANAS
Els dies 6 i 7 de desembre propers se celebrarà la IV Assemblea de “Redes Cristianas a
Santiago de Compostela. Es reflexionarà sobre: “Cambiando realidades, provocando
rebeldías con Jesús de Nazaret”.
Per més informació podeu consultar el web de la jornada www.redescristianas.net, i si
esteu interessants en assistir-hi, us podeu adreçar a ivasamblea@gmail.com o bé al
membre de l’Associació que hi serà present Jaume Botey, a la següent adreça:
<jaume.botey@uab.cat>. Es repetirà el taller que tant l'Associació com Redes varem
presentar a Tunísia.
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Com informàvem a la circular darrera, l’Associació participa en la iniciativa legislativa
popular per una renda garantida ciutadana. Havent-ne acceptat pel Parlament la
iniciativa en aquest moment s’està en la fase de recollida de signatures (cal arribar a les
cinquanta mil). Si alguna persona està interessada, podeu posar-vos en contacte amb un
dels promotors de la iniciativa i membre de la Junta directiva, Josep M. Gasch
(email: jmgriudor@telefonica.net) per concretar data i lloc per a la signatura. També
podeu passar pel Col·lectiu Ronda, carrer Trafalgar 50, baixos de Barcelona, on, a la
recepció, disposareu de plecs de signatures.
Recordeu que les iniciatives legislatives populars no poden ser signades
electrònicament, sinó en els plecs que segellats per la Comissió del Parlament són
entregats a la Comissió promotora.
L’Associació a més, ha obert un compte especial conjuntament amb altres membres de
la Comissió promotora per rebre les aportacions voluntàries així com les del Parlament.
Recordem que es tracta del desenvolupament de l’article 24 de l’Estatut de Catalunya.
FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT I FÒRUM SOCIAL
CATALÀ
“Cristianisme al segle XXI” i “Redes Cristianas” van estar presents al Foro social
Mundial i Foro de Teología que es van celebrar a finals de març a Tunísia, amb un
taller sobre la crisi d'Europa. Aquest mateix taller, com s'ha dit més amunt, es repetirà a
la IV Assemblea de Redes a Santiago de Compostela.
El passat dia 31 de maig es va celebrar un acte del Fòrum de Teologia en el que,
moderat per Montse Santolino, van intervenir Enric Canet, Sandra Pardo, Joana Ortega i
Teresa Forcades.
Va quedar convocat el III Fòrum de Teologia pels dies 25 i 26 de gener de 2014 amb el
mateix format que els anteriors. Poden presentar-se ja propostes de tallers.

MANIFEST SOBRE ELS DESALLOTJAMENTS
L'Associació s'ha adherit al manifest elaborat per la plataforma de les “entitats
cristianes amb els immigrants sobre el desallotjaments que es transcriu al final
d'aquesta circular.
QUOTES SOCIS/SÒCIES
A l’Assemblea del passat mes de febrer es va proposar per l’any 2014, augmentar la
quota d'associat a 25€ anuals, tenint en compte la reducció de subvencions i el retard
amb l’abonament.
Recordem la necessitat que faciliteu, si encara no ho heu fet, el número del DNI per
poder cobrar per banc, ja que serà un requisit indispensable
WEB
Recordem que a més de les sessions d’”Espai Obert” podeu consultar al web de
l’Associació (www.cristianismexxi.cat) on hi trobareu informacions sobre les activitats
programades, i altres temes d'interès.

ASSEMBLEA ANUAL
Finalment recordem que a l’Assemblea de 26 de febrer a banda de les qüestions pròpies
de l’assemblea ordinària (examen de la gestió i dels comptes) es va acordar fixar la
quota de soci en 25€ anuals i es va acceptar la renúncia de formar part de la Junta
directiva de Santigo Ramentol, que ho era a títol individual i de les Associacions Lliga
espiritual Mare d Déu de Montserrat i Cristians al Segle XXI de Gràcia. Aquestes dues
Associacions però, continuen en la seva condició de sòcia, ja que solament han
renunciat al dret que ostentaven, com a promotores, de tenir un representant a la
directiva.
Amb posterioritat a l'Assemblea, Montse Sintas va renunciar al seu càrrec de membre
de la Junta Directiva.
COMUNICACIONS VIA E-MAIL
Han estat bastants els socis/es que han acceptat rebre totes les comunicacions (circular,
informació sobre activitats puntuals, recordatori de trobades, etc...) per correu
electrònic.
És fàcil entendre que a l'Associació aquest mitjà de comunicació ens estalvia molta
feina i comporta una reducció important de despeses. D’altra banda, a falta d'aquest
mitjà, no veiem altra manera de trametre comunicacions si no és mitjançant la circular.

És per tot això que ens permetem reiterar-vos que ens faciliteu el vostre e-mail, i també
a aquelles persones que ja ens l'havíeu facilitat i que per qualsevol motiu l'heu canviat,
que també ens informeu del canvi.

ANNEXE
MANIFEST
Per una solució global i digna a l'exclusió social dels assentaments
A Barcelona malviuen almenys 700 persones en assentaments, la majoria d’ells ubicats
al Poblenou, veïns i veïnes nostres. La majoria son africans, però també hi ha magribins,
romanesos, llatins i autòctons, que pateixen les polítiques injustes del FMI i BM en els
seus respectius països. Són espais que serveixen d’habitatge, lloc de treball o les dues
coses a la vegada. No reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, sense aigua ni
llum. Les persones que allí estan es mantenen de la recollida de ferralla o activitats
artístiques. Una quantitat important no tenen papers de residència o de treball, fet que
augmenta la seva situació de vulnerabilitat. Des del mes de gener s’han desallotjat sis
naus, promogut per l’Ajuntament, que ha justificat les “intervencions” per raons de
seguretat, afectant a prop de 100 persones que s’han hagut de buscar la vida en altres
espais o redistribuir-se entre els ja existents.
Ara ens trobem davant d’uns nous desallotjaments, a instàncies de les propietats, els
més grans del barri. Un, al carrer Puigcerdà, on viuen i treballen més de 300 persones, i
un altre al carrer Pere IV, amb unes 30 persones. A partir del 18 de juliol, es pot fer
efectiva la sentència favorable al desallotjament.
La incertesa i la preocupació plana sobre tot ells, que l’únic que busquen és un treball
per poder subsistir, un sostre on dormir, documentació que els iguali a la resta de la
ciutadania, i una dignitat que no volen perdre.
En aquestes naus es concentren totes les injustícies que fem front dia a dia. Són la cara
més fosca de la destrucció de llocs de treball, les retallades en els serveis públics més
bàsics, l'obscenitat immobiliària que segueix deixant milers de persones sense casa
mentre els bancs i administracions conserven espais i blocs buits i tancats.
Davant d’aquest situació, que qualifiquem d’emergència social i que afecta als
drets humans més elementals, les entitats i col·lectius signants demanem a
l’Ajuntament, Generalitat i Delegació del Govern:
Aturar els desallotjaments previstos mentre no es garanteixi un sostre digne i estable on
poder viure.
Facilitar un permís temporal de residència i de treball per als habitants de les naus que
no els tinguin, en tant no es regularitzi definitivament la seva situació.
Buscar espais alternatius on puguin desenvolupar les seves activitats que els permet
subsistir.

Que quedin sense efecte possibles detencions arbitràries per part de la policia nacional,
amb conseqüències d’ordres d’expulsió o detencions al Centre d’Internament per a
Estrangers (CIE).
Que es respectin en tot moment per part dels mossos i GU, els drets de les persones i la
seva seguretat.
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