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INTRODUCCIÓ
En aquesta circular pretenem informar-vos en primer lloc, per ordre cronològic, de les
activitats que tenim previst portar a terme en el futur immediat, en segon lloc
recordarem les activitats que hem anat fent des la publicació de la circular anterior i
finalment, i una vegada més volem reiterar-vos les raons que ens mouen a demanar-vos
el vostre e-mail per tal d'oferir-vos una major i més immediata informació sobre la vida
de l'entitat, afavorint la possibilitat d'una major participació i adhesió als posicionaments que es van decidint.
I
EL QUE FAREM
1. CONVERSES I DEBATS: “EL PROCÉS NACIONAL” (13-VI-2015)
Vist el resultat de la trobada extraordinària que l'Associació va organitzar el passat dia
7 de març sobre la convivència de les religions, arran de fets terroristes com l'atemptat a
la revista Charlie Hebdo de París, de què parlarem més endavant, hem organitzat una
segona trobada a la qual estem especialment convidades totes les persones associades a
CRISTIANISME AL SEGLE XXI, i que hem titulat: El procés nacional. Debat amb
intel·lectuals castellans.
Davant les dificultats per entendre l’actual situació catalana, des de Cristianisme al
Segle XXI creiem que cal promoure formes de diàleg que obrin possibilitats de
comprensió, situant el diàleg no tant a partir de les perspectives des de les que es parla
habitualment (aspectes econòmics, polítics, el possible nou model territorial, integració
a Europa) sinó des d’aquells d’aspectes previs que fonamenten el sentiment d’identitat,
la perspectiva antropològica de les emocions, les arrels, la història, la tradició, la
cultura.
El format serà un diàleg entre persones que veuen i entenen les raons d'aquesta identitat
i persones que no les veuen. I entre persones de Catalunya i altres persones de fora de
Catalunya.
Dissabte 13 de juny de 2015, de 10h. a quarts de dues, a St. Ildefons, Madrazo 92,
comptarem amb Muriel Casals, Presidenta d’Òmnium Cultural; Luis Àngel Aguilar,
responsable de l'àrea de laïcitat i llibertat de consciència de “Podemos Estatal”, i el
pastor Alfredo Abad, Secretari 1er. de la Comissió Permanent de l'Església
Evangélica Espanyola (IEE)
A continuació hi haurà debat obert. Tothom hi és convidat.

2. CAMP DE TREBALL
Aquest any CRISTIANISME AL SEGLE XXI, junt amb els “DRAPAIRES
D'EMAÚS”, de Sabadell, hem organitzat un Camp de Treball per a joves, durant els
dies 6 al 15 de juliol d'aquest any.
A CRISTIANISME AL SEGLE XXI sempre ens ha preocupat la necessitat d'oferir als
joves possibilitats de veure i de viure formes de vida alternatives mogudes per criteris
diferents als que de manera massiva ofereix la societat convencional.
“Drapaires d'Emaús” de Sabadell és una comunitat on els valors de treball en comú i la
convivència amb persones amb pocs recursos es viuen amb normalitat, recollint
deixalles pel carrer per guanyar-se la vida, i compartint l'austeritat en la vida
quotidiana.
Animem els grans a difondre el tríptic del qual transcrivim el text com a Annex I
d'aquesta circular, i als joves, a participar-hi, amb la seguretat, per els qui ho facin,
encara que sigui per pocs dies, que suposarà una ocasió d'obertura d’horitzons i de
creixement personal.
Per desgràcia són poques places. Una convivència mínimament seriosa amb la
comunitat no en permetia més.
Si desitgeu més informació podeu connectar directament amb el telèfon: 93 7272716
(Rosa) o al Web: http://campdetreball.llavorspac.org.
En el tríptic annexat (Annex I) també s’indica la forma d’inscripció.
3. UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE)
La Universitat Catalana d'Estiu se celebra a Prada, a la comarca del Conflent (Catalunya
Nord), des de fa quaranta-set anys i ha estat sempre un espai de llibertat i de trobada
d'estudiants, professors, professionals, especialistes, polítics i assistents en general dels
vuit territoris que conformen els Països Catalans: l'Alguer, Andorra, el Carxe, el
Principat de Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País
Valencià.
Ja fa anys que CRISTIANISME AL SEGLE XXI hi participem, considerant que la
presència del nostre tarannà mereix l'esforç de ser-hi presents. El dia que tenim indicat
per fer-hi la nostra aportació enguany és el 20 d'agost.
El contingut de la nostra aportació serà la mateixa del 13 de juny, anunciada així: “El
procés nacional català des de la creença: debat amb intel·lectuals castellans”.
Esperem disposar dintre de pocs dies dels participants en el debat.
Si us decidiu a participar-hi, podeu informar-vos per assistir només a la nostra sessió
(dia 20 d'agost) connectant amb Jaume Busquets (e-mail “jbusquetsmensa@gmail.com
“ o telèfon 93 417 60 73) i si us voleu inscriure a més actes o bé a tot el curs podeu ferho directament connectant amb Fundació Universitat Catalana d’Estiu, tel. 933 172 411
o amb l’adreça “correu@uce.cat.”.

4. IX CONGRÉS
Dies: 28 i 29 de novembre: 28, tot el dia, i 29, matí.
Tema: “Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic”
Avanç del programa:
Dissabte 28, matí:
Ponència 1. El preu de l’energia: els límits i horitzons del desenvolupament, a càrrec de
Ramón Garriga. Director del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).
Ponència 2. És possible un nou model econòmic i social solidari, cooperatiu i
sostenible? A càrrec de Carles Riba Romeva. President del Col·lectiu per a un nou
model energètic i social (CMES)
Comentari i moderació del diàleg al final de les dues ponències a càrrec de J.Botey
Dissabte dia 28, tarda:
Ponència 3. L’escàndol de la idolatria del mercat. Noves alternatives i valors referents
als recursos del Planeta: ¿com, quan? a càrrec de Jordi Via, de la Xarxa d’economia
solidària (XES)
Comentari i moderació del diàleg al final de la Ponència a càrrec de J.M. Gasch.
Presentació d’algunes experiències sobre Noves empreses amb utilització, producció i
consum dels recursos segons criteris de ‘comerç just’ i economia solidària
Diumenge 29, matí
Ponència 4. Humanitzar el món actual. El factor esperança (l’educació?), a càrrec de
Teresa Guardans, professora del CETR.
Comentari i moderació del diàleg al final de la ponència a càrrec de M. Izquierdo
Conclusions: Què podem aportar els cristians en aquest canvi cultural?
Nota: Els títols de les ponències són provisionals i oportunament es donarà a conèixer
l’horari i el procediment per la inscripció.
5. V ASSEMBLEA DE “REDES CRISTIANAS”.
“Redes Cristianas” a nivell d’Estat organitza les seves Assemblees cada dos anys, és a
dir, amb la mateixa freqüència que nosaltres els congressos. El tema d’aquest any és
reflexionar sobre els grans temes que va obrir el Concili. L’objectiu és preparar la
trobada de Comunitat Cristianes d’Europa que es farà a Roma al mes de novembre per
commemorar el Cinquantè aniversari del final del Concili. “Cristianisme al Segle XXI”
estarem presents a la trobada de Madrid que tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre.
Tothom qui ho desitgi pot inscriure-s'hi. (vid. pàgina web “www.redescristianas.net”.
6. FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
Els dies 23 i 24 de gener de 2016 hi haurà el Fòrum Català de Teologia i Alliberament.
“Cristianisme al Segle XXI” també hi serem presents i convidem a participar-hi. Més
endavant disposarem de més informació (cristianismexxi.cat).

II
EL QUE HEM FET
1. ESPAI OBERT, CICLE 2014-2015
El tema de les trobades ha estat “Arrels espirituals de la cultura d’avui”, i s'han fet les
sessions següents:
-25 d’octubre. Es pot ser multireligiós?, a càrrec de Fèlix Martí
-20 de desembre. Pacifisme i pau en el nucli espiritual de les tradicions religioses, a
càrrec de Tica Font
-28 de febrer. Arrels religioses de la ciència, a càrrec de David Jou.
-11 abril. Anàlisi filosòfica del sexisme en territori eclesiàstic, a càrrec de Ramon Mª.
Nogués
- 30 de maig. L'actitud davant la naturalesa, com manifestació de Déu, a totes les
religions, a càrrec de Francesc Torradeflot, professor de mística cristiana al Centre
d'Estudi de les Tradicions religioses de Barcelona.
L’enregistrament sonor de la majoria de les conferències, actualment, es publica
en el blog de l’Associació (www.cristianismexxi.cat). A més, tenim reproduïda en el
mateix blog la relació actualitzada de tots els quaderns d'Espai Obert editats i no
exhaurits. Als socis que no disposin de fàcil accés al blog, si ho sol·liciten, els farem
arribar l'esmentada relació per altres mitjans. Oportunament s’anunciarà el tema i
participants de l’ESPAI OBERT del proper curs 2015-2016.
2. INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) RENDA GARANTIDA
CIUTADANA
Cristianisme al Segle XXI va formar part de la Comissió Promotora.
El procés de dualització social, el nombre de famílies sense cap ingrés, les xifres de
pobresa infantil, etc. a Catalunya són escandaloses i han augmentat amb la crisi. Amb
aquesta iniciativa es pretén garantir uns ingressos mínims per a tothom.
A fi que fos discutida pel Parlament feien falta 50.000 signatures i se’n van recollir
140.000. S’han fet també les compareixences al Parlament de les entitats promotores.
Ara només cal esperar el debat a la Cambra, que creiem que s’està endarrerint
innecessàriament.
3. CONVERSES
Aquest any hem iniciat un cicle de trobades periòdiques trimestrals de temes
d’actualitat. Creiem important oferir des de la fe espais de debat sobre aquests temes i
alhora serveixen per configurar la opinió de Cristianisme Segle XXI.
A la conversa del 27 de setembre el tema fou El moment actual de crisi, amb Tica
Font, sobre les violacions actuals de dignitat humana i Jaume Botey, sobre les
alternatives que estan naixent.

I el 7 de març 2015, com ja s’ha dit, el tema va ser “Diàleg interreligiós, arran de
l’atemptat contra la revista Charlie Hebdo de París.” Com sigui que Josep Maria
Puigjaner n'ha fet un exhaustiu comentari amb el títol “Reconfortant diàleg entre
religions” publicat a la pàgina 7 del número 496 de “EL PREGÓ”, ens permetem, amb
l'autorització d'aquesta publicació, traslladar-vos el contingut íntegre d'aquest comentari
en l'annex III d'aquesta mateixa circular.
4. CONGRÉS ESGLÉSIA-FRANQUISME
Els passats dies 13 i 14 d’abril es celebrà a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
un Congrés “Església i Franquisme”. La iniciativa va sorgir arran del polèmic acte de
beatificació de 522 màrtirs el passat 13 d’octubre. L’acte va fer aixecar moltes veus
dient que no ajudava a tancar les ferides encara obertes de la guerra. D’altra banda, el
fet de celebrar-se l’acte a Tarragona no ajudava tampoc a rehabilitar la memòria del
Cardenal Vidal i Barraquer. Cristianisme al Segle XXI formà part de la Comissió
preparatòria del Congrés i Jaume Botey hi presentà una ponència sobre “Església i
tardofranquisme”
El Congrés va ser un èxit tant per la quantitat de públic (unes 300 persones), com pel
contingut. El Congrés feia palès el deure de l’Església Catòlica de demanar perdó a les
víctimes.
5. FÒRUM D’ALTERNATIVES A L’ATUR
Els passats 24, 25 i 26 d’abril es va celebrar el “Fòrum d’alternatives a l’atur, la pobresa
i la desigualtat”. L’equip promotor era el mateix que havia impulsat la Renda Garantida
Ciutadana amb els mateixos objectius de la ILP, la creació de consciència de la crisi
social. “Cristianisme al Segle XXI”, junt amb el “Fòrum Català de Teologia”, hi va
participar amb un taller sobre la presó, a càrrec de Xavier Badia, el P. Manel Pousa i
Viqui Molins.
6. MANIFESTOS, PRONUNCIAMENTS, ADHESIONS
Ens hem adherit als següents actes o manifestos:
a) A l’acte de pregària que diferents entitats preocupades pel tema de la immigració i els
sense papers van organitzar el dissabte 17 de gener davant del CIE de la Zona Franca.
b) Felicitant i acompanyant la Viqui Molins al lliurament del doctorat Honoris Causa
que el 6 de febrer li va concedir la Universitat Ramon Llull.
c) Al manifest demanant que l’acte-funeral del 27 d’abril per les víctimes de l’avió
caigut als Alps i que es va celebrar a la basílica de la Sagrada Família tingués un
caràcter ecumènic.
d) Participem en la redacció d’un manifest per la Pau a Síria i a l’Orient Mitjà, que està
encara en procés d’elaboració.

7. ALTRES VINCULACIONS
Redes Cristianas.
Des dels seus inicis “Cristianisme al Segle XXI” forma part de la Permanent d’aquesta
Xarxa Estatal d’entitats cristianes. La pàgina web de Redes és una de les més
consultades, amb una mitjana entre 3 i 4 mil visites diàries.
Dit i Fet.
Som socis de l’Associació Dit i Fet, del carrer Lledó de Ciutat Vella, que acull avis amb
dificultats.
Fiare-Banca-Ètica
Definitivament des del passat setembre Fiare-Banca-Ètica té oficina a Espanya
concrtament a Bilbao, i això ha permès que la operativa bancària es deixi de portar des
de Itàlia. “Cristianisme al Segle XXI” ha fet el traspàs de la aportació al capital de la
cooperativa com estava acordat, aportació que estava dipositada per mitjà de
l'Associació Projecte Fiare a Catalunya. Encara hi ha pendent de traspàs una part
important del capital i tot fa preveure que a finals d'any ja haurà finalitzat.
Al carrer Casp 43 de Barcelona continua atenent-se als socis i clients i, naturalment a
totes les persones que volen informació i desitgen esdevenir participants en el projecte.
III
ASPECTES DE FUNCIONAMENT INTERN
1. ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Tal com dèiem en la darrera circular, el 27 de novembre de 2014 es va celebrar
simultàniament Junta ordinària (per tractar de l'aprovació dels comptes, memòria i
gestió del darrer exercici, com així es va fer per unanimitat,) i, tot seguit, extraordinària
per decidir sobre l'ampliació i modificacions estatutàries relatives a les finalitats i
activitats de l'Associació, treballar en base al projecte presentat per ajustar l'organització
de l'entitat a les necessitats d’allò que s'aprovés, formalitzar el cessament de l'actual
Junta Directiva i designar les persones que haurien d'integrar els nous òrgans de govern
de CRISTIANISME AL SEGLE XXI.
Com a Annex II incorporem el resum de la reflexió iniciada després de l’Assemblea de
febrer de 2014 en què es va acceptar passar de ser una xarxa o plataforma d’entitats a
constituïr una xarxa de persones físiques sense excloure les entitats.
Els acords adoptats per la Junta Extraordinària van ser:
1. Modificació dels articles 2, 13, 14 i 28 dels Estatuts i incorporació d'una disposició
transitòria. No els transcrivim ja que una vegada estiguin inscrits a la Generalitat els
editarem per tenir-los a la disposició dels socis a qui els interessi. En tot cas al Blog hi
figuren.
2. Designar per integrar la Junta Directiva de l'Associació, les persones que s'indiquen
tot seguit, havent-se concretat els càrrecs dintre la propia Junta per la Directiva el 12 de
gener següent:
President: Jaume Botey Vallés
Vicepresidenta: Sefa Amell Comas

Tresorer: Enric Bota Prieto.
Vocals: Jaume Busquets Mensa, Josep Busquets Urpí, Andreu Clapés i Flaqué, Joel
Cortés Casals, Vicenta (Tica) Font Gregori, Lluís Busquets Grabulosa, Mercè Izquierdo
Aymerich, Ramón M. Nogués Carulla, Ignasi Oró Badía i Xavi de Pedro Puente.
Secretari: Josep M. Gasch Riudor.
3. Aprovar la gestió de tota la Junta cessant, mostrant el nou President l'agraïment de
l'Associació envers els que han deixat la Junta Directiva: Rosa Maria Tarrida, Casimir
Martí, Joan Botam, Lluís Costa i Jordi Porta.
Presentació del llibre Com viure la fe en un món en canvi./ Espiritualitat de frontera,
(activitat realitzada a la mateixa Assemblea).
La primera part del llibre compren les ponències del Congrés celebrat el 16 de
novembre de 2013, i en concret les exposades per Xavier Alegre des del catolicisme i
Pere Zamora des de l’Església evangèlica desenvolupant el tema “Viure el Regne com a
experiència comunitària de la fe”, i per Begoña Román que va parlar del “Què fer
davant la irresponsabilitat col·lectiva en aquest moment de tant sofriment? Que potser
sóc jo qui se n’ha de fer càrrec?“. La segona part del llibre, amb el títol “Espiritualitat
de frontera” comprèn la majoria de les ponències del cicle 2013-2014 d'ESPAI OBERT.
Avui encara en queden uns quants exemplars per vendre. El preu és de 20 euros.
D'interessar-vos la seva adquisició podeu adreçar-vos a les adreces postal o electrònica
de “CRISTIANISME AL SEGLE XXI”: Via Augusta 228, baixos, 08021- Barcelona, o
<cristianismexxi@cristianismexxi.cat>
2. DE LA PÀGINA WEB AL BLOG
Us recordem que la millora i transformació de la Web permet una més gran fluïdesa en
la relació amb els lectors així com la possibilitat d’enviar comentaris, de registrar-se
per rebre el butlletí periòdicament i de disposar d'una via àgil de coneixement,
informació i participació en la vida de l'Associació; ja n'hem parlat vàries vegades.
Com a Annex III a aquesta circular, reproduïm els títols i autors dels darrers editorials
que hi han aparegut, i us recordem que, per accedir-hi i poder disposar del text íntegre, i
a més del contingut enregistrat de les sessions d'ESPAI OBERT. La referència és
“www.cristianismexxi.cat”.
Aprofitem aquest apartat per recordar a tots els socis la conveniència que, aquells que
en disposeu, ens faciliteu el vostre e-mail o ens l'actualitzeu aquells que, per la raó que
sigui, l'heu canviat. Així alleugerim molta feina, podem ser més propers junta de govern
i socis, i ens estalviem considerables despeses. I tot això amb el benentès que farem tot
el que puguem per tal que aquelles persones associades que no disposen d'aquest mitjà
siguin informades de tot el que fem amb la màxima agilitat possible.
3. CONVERSES
Amb aquest mateix títol hem parlat en la primera part d'aquesta circular, de la conversa
que tindrà lloc el proper dia 13 de juny. Aquí ens volem referir a aquella que vàrem fer
el passat dia 7 de març amb el títol “Diàleg interreligiós, arran de l’atemptat contra
la revista Charlie Hebdo de París.”

Ja hem dit que Josep Maria Puigjaner n'ha fet un exhaustiu comentari amb el títol
“Reconfortant diàleg entre religions” publicat a la pàgina 7 del número 496 de “EL
PREGÓ”, i que ens permetem, amb l'autorització d'aquesta publicació, traslladar-vos el
contingut íntegre d'aquest comentari en l'annex III d'aquesta mateixa circular.

ANNEXOS
I
TEXT DEL TRÍPTIC SOBRE ELS DRAPAIRES D'EMAÚS I EL CAMP DE
TREBALL D'ENGUANY
Comunitat de Drapaires d'Emaús de Sabadell.
C/Migdia 52. Sabadell. Tel. 93 727 27 16.
campdetreball@llavorspac.org

http://www.emaus.es
http://campdetreball.llavorspac.org

La comunitat de Drapaires d'Emaús de Sabadell és un lloc d'acollida de persones amb
problemes d'adaptació social sigui a causa de la marginació o perquè busquem una
forma de vida més solidària. Drapaires d'Emaús és una entitat aconfessional que
integren a persones, des de fa més de 34 anys, a través del treball i la vida comunitària,
amb una economia comú i altres activitats de vida comunitària.El camp de treball
permet viure i treballar durant dues setmanes dins d'aquesta comunitat.
Els assistents us haureu de pagar el viatge fins a la comunitat. Durant el camp amb el
vostre treball us pagueu l'estada i manutenció
Detalls:

* Edat: joves de 18 a 25 anys
* Nª de participants: 6-10 persones
* Període: 6 al 17 de juliol del 2015

Organitzen: Creients en Diàspora (http://creientsendiaspora.org)
Cristianisme al Segle XXI (http://cristianismexxi.cat)
Comunitat de Drapaires d'Emaús de Sabadell (http://www.emaus.es)
I Tú, en prende part activa en el camp
Inscripcions: * Telèfon: 93 7272716 (Rosa)
* Web: http://campdetreball.llavorspac.org
* Data límit: 23 de Juny de 2015.
Per què el Camp de Treball?
. Per facilitar-te que puguis viure una experiència de vida i compromís, i
. Per facilitar-te que puguis conèixer el funcionament d'un projecte de vida comunitària
social, laboral i solidària.
Tipus d'activitats:
Matins
. Fer de drapaires, com fa la comunitat durant tot l'any.
. Recollir roba dels contenidors d'Emaús.
. Revisar-la, endreçar-la i classificar-la per a la seva posterior venda a les
botigues d'Emaus.
. Treball a les botigues d'Emaús

Tardes

. Algunes xerrades programades ambgent que compartirà la seva
experiència en temes relacionats.
. I altres activitats de la Comunitat d'Emaús, entre les que hi pot haver
reunions, petits grups de pregària, així com tasques diverses del
manteniment diari de la comunitat.

Per què participar?
Drapaires d’Emaus és una comunitat d’acollida de persones amb problemes
d’adaptació. El camp de treball permet viure durant 15 dies dins aquesta comunitat.
EIXOS DEL CAMP:
. Treball desinteressat: donar resposta a una realitat concreta a través de la solidaritat.
L’horari combina temps de treball intercalat amb temps lliure.
. Vida grupal: la participació en el camp de treball requereix una actitud flexible i
oberta, respectant les diferències, compartint, aprenent conjuntament, treballant i
gaudint en grup, assumint alhora tasques de treball diari.
. Convivència amb la comunitat local d’Emaús.
II
DE PLATAFORMA D'ENTITATS CATÒLIQUES A ASSOCIACIÓ DE
PERSONES CRISTIANES
A. Inici de la reflexió a partir del següent document (3 d’abril 2014)
Objectius de Cristianisme al Segle XXI:
Cristianisme al Segle XXI té el seu origen en la necessitat de donar resposta a aquella
famosa pregunta “Què serà el cristià al segle XXI?”. Des d’aleshores la resposta l’hem
concretat en vuit Congressos, moltes declaracions i, sobretot, en una imatge pública
consolidada de col·lectius que volen viure la fe molt des de la base i des de criteris
evangèlics, i amb la preocupació de donar resposta als grans interrogants d’avui.
Avui, però, tot i que només han passat quinze anys, la realitat social i eclesial és molt
diferent d’aquella que era en el moment del seu naixement. La reflexió sobre aquest
canvi ha estat una de les constants en els Congressos i declaracions. Estem en un canvi
de cicle cultural i econòmic, marcat per les noves tecnologies i la globalització, que
afecta relacions socials, modus de producció, model familiar, transmissió de valors etc.
El canvi no és sobtat, però sí que ho és la progressiva consciència que en tenim, ja que
estem inaugurant un nou model de civilització. D’aquí que, havent canviat les
circumstàncies, podria dir-se que la pregunta inicial té avui el mateix sentit que
aleshores.
Un segon element s’ha sumat en els darrers anys: l’anomenada crisi. No es tracta
solament de l’obligada reflexió que s’hauria de fer sobre les causes estructurals de la
mateixa, o del coneixement que vivim en una societat greument malalta, amb greus
dèficits per al seu ordenament global, cosa que du com a seqüela que tothom, cadascú
des del seu àmbit —també el creient—, hauria de portar el seu gra de sorra per intentar
corregir-ho. Es tracta també de les seves conseqüències, amb les quals convivim:
l’increment dels sectors empobrits, el creixement de la dualitat social i l’aparició de
greus problemes comunitaris que fins no fa gaire crèiem que s’havien resolt per sempre.

Avui és impossible dir-se seguidor de Jesús i de l’Evangeli i viure com si res enmig de
l’escàndol d’una societat que tolera impassible el sofriment.
Un tercer element marca la necessària reflexió sobre la continuïtat de Cristianisme al
Segle XXI: la progressiva desinstitucionalització de la vivència de la fe. La desafecció a
les institucions no afecta solament a les confessions religioses; és un fet comú en les
institucions de la política i de la vida social en general. Ara bé, pel caràcter de vivència
voluntària de la fe, afecta, i molt, a les esglésies (‘comunitats’). En un doble sentit: les
esglésies es buiden, i ho fan silenciosament, la gent marxa per la porta del darrera, sense
fer cas a les propostes de la nova evangelització i amb una enorme dificultat per als
creients a l’hora de transmetre la fe a les noves generacions. Tothom diu que es tracta
d’un procés irreversible que marcarà de manera definitiva un abans i un després en la
manera com la nostra generació ha viscut la fe de forma institucionalitzada. Però,
alhora, i sense contradicció amb l’anterior, hi ha un renaixement de noves expressions
de viure el transcendent, tant pel que fa referència a la interioritat i espiritualitat com pel
que fa referència a la relació amb els altres i els compromisos comunitaris.
Paral·lelament a aquestes noves formes de viure la religiositat, hi ha també un
renaixement de noves formes de vida social, de solidaritat i resistència a legislacions
guiades pel mercat, noves formes d’empresa i de finances, noves formes de solidaritat
de veí a veí, models alternatius en el consum, noves maneres de participació en els
afers col·lectius, nova consciència respecte la relació amb els béns de la naturalesa,
propostes clares de pau, desarmament i diàleg, etc. El substrat d’aquest magma en
creixement es nodreix d’uns valors molt propers als valors evangèlics i en tots ells
aquests camps hi trobem cristians. Però alhora, tot i que el discurs públic de l’església
sovint parla de caritat i fins i tot pot parlar de justícia i de canvi d’estructures, en general
la societat el percep com provinent d’un altre registre, llunyà, mancat de compromís i no
identificat amb el cristià amb el qual està participant dia a dia. Caldria fer present
socialment un discurs cristià creïble que pugui donar veu a aquests cristians i amb el que
aquests cristians es puguin trobar identificats. Crec que aquest hauria de ser el discurs
de Cristianisme al Segle XXI.
Tot això configuraria una Associació Cristianisme al Segle XXI que, sense abandonar
els problemes i reivindicacions intraeclesiàstiques, posi la mirada, sobretot, en la
presència del cristià en el món.
D’aquí haurien de sorgir algunes línies a les quals Cristianisme al Segle XXI hauria de
ser sensible per poder donar resposta, de nou, a la pregunta original.
1. Atenció a la pobresa i les seves noves formes:
-les esglésies i les comunitats de base hi tenen molta presència (P. Manel, Dit i Fet....)
-algunes institucions ja fan la denúncia (Càritas, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia...)
2. Atenció a les alternatives i coses noves que neixen;
3. Preocupació per problemes internacionals (pau-guerra, armamentisme...);
4. Creixement de l’ecumenisme i de les experiències d’espiritualitat noinstitucionalitzada;
5. Revisió dels problemes concrets de l’església catòlica (finançament, dona,
jerarquització, poder, canal 13, nomenaments de servidors...);
6. Aprofundiment de la democràcia, dret a la consulta i al respecte a la identitat
col·lectiva;

7. Estar amatents a les ferides de la guerra civil que es poden reobrir en qualsevol
ocasió (llei de la memòria històrica, descobriment de noves fosses, beatificacions...)
B. Concreció del nou model organitzatiu (13 de maig 2014):
Es creen tres grup de treball amb objectius diferents:
Grup 1. “Mística de les orelles obertes” (expressió de J.B.Metz).
Objectius: Estar atents als clams d’aquest món, dels més empobrits i dels qui més
pateixen per esdevenir altaveus d’aquest clam i fer-ho des de la fe. Cal ser sensibles als
grans temes que fan sofrir injustament a tanta gent i alhora els grans escàndols del món
d’avui: pobresa-riquesa, atur, immigració, desnonaments, corrupció, dona, pau, drets
humans... Cal que, com diu el papa Francesc, hi hagi una veu clara de misericòrdia. I
alhora cal estar amatents al testimoni evangèlic que han de donar les esglésies —
llibertat, acollida, sentit profètic, diàleg, respecte al món, etc.—, molt concretament en
el cas de l’església catòlica per l’especial moment de canvi que viu.
Grup 2. “Formació”:
Objectius: Generar espais de formació adients per a tothom que ajudin a tenir una certa
idea de capon podem caminar per a construir el regne avui en dia, fent un món més
solidari i fratern. Tenint present els grans canvis d’avui cal que els espais de reflexió
tinguin present tant la dimensió espiritual, teològica i des de la fe, com la dimensió
social, cultural i política.
Els espais de reflexió que Cristianisme al Segle XXI ha generat com a propis són:
Congressos, Espai Obert, UCE, Moments concrets a partir d’alguns fets...
Fidels a la funció de “tenir els ulls oberts”, segurament caldrà promoure’n d’altres.
Grup 3. “Comunicació i generació d’espais de trobada”
Això vol dir:
1. Mantenir una especial relació amb les entitats que fins ara han format el nucli de
Cristianisme al Segle XXI, per a les quals Cristianisme al Segle XXI és encara un
referent.
2. Fer de Cristianisme al Segle XXI un espai obert a d’altres grups. Constatem que en el
context de la crisi institucional i de les dificultats en la transmissió de la fe a les que tan
sovint hem fet referència, avui hi ha col·lectius moguts per sinceres actituds religioses
que no troben referents. Ens sembla que, també sense aclaparar-se, Cristianisme Segle
XXI hauria de reprendre una de les intuïcions del seu origen: la voluntat de creació de
llaços, fer xarxa, donar la veu o fer de suport a petites comunitats.
3. Facilitar una mena de “servei de voluntariat” d’interrelació i suport entre comunitats,
dirigit especialment a joves.
Repensar la comunicació de Cristianisme al Segle XXI cap a l’exterior.
1. Potenciant els nostres mitjans propis informàtics (pàgina web, blog, correu e-mail...) i
els escrits (llibres impresos i comunicats en xarxa).
2. Establint més sòlidament contactes amb les entitats afins: Cristianisme i Justícia,
Justícia i Pau, Església plural, Col·lectiu de Dones, Redes...
3. Explorant les potencialitats de la presència de Cristianisme Segle XXI a les xarxes
socials a fi de promoure una nova manera de participació i comunicació transversal.
C. La nova organització
Des de el mes de maig de 2014 es va anar treballant en aquesta direcció, formalitzant
els grups, preparant els nous Estatuts i celebrant l’Assemblea de novembre que va
acceptar la proposta, com ja s’ha dit en et text de la circular.

III
“RECONFORTANT DIÀLEG ENTRE RELIGIONS”
Dissabte 7 de març tingué lloc, als locals de la Parròquia de Sant Ildefons, de
Barcelona, una taula rodona organitzada per l'entitat Cristianisme al segle XXI sobre la
conveniència de les religions, arran de fets terroristes com l'atemptat a la revista Charlie
Hebdo de París. Hi participaren Mohammed Halhoul, Joel Cortés, Joan Botam i Enric
Vendrell, i hi actuà de moderador Jaume Botey.
Mohammed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic Cultural de Catalunya, estudiós
de l’islam, pertanyent a l'escola sunnita-malaquita, i veí del barri del Raval de Barcelona
d'ascendència marroquina, es constituí en veu severament crítica contra els components
sanguinaris de l'exèrcit de l'Estat Islàmic i qualificà de bàrbars els seus actes bèl·lics.
Digué que aquests combatents no poden al·legar cap mena de fidelitat a l’ islam perquè
la paraula “islam” significa “lliurament a Déu”, i això comporta acceptació i protecció
de l'altre, i desterrament de l'odi, unes actituds que no es concilien amb cap mena
d'acció terrorista. El terrorisme no té res a veure amb la religió autèntica de Mahoma. A
més, la “Nihad” és un concepte que tampoc no es relaciona amb la violència. Més aviat
equival a sacrifici, esforç, resistència del fidel a les temptacions, i protecció i defensa de
qualsevol persona. El terrorisme pretesament giradissa esdevé una interpretació errònia
de l’ islam, motivada per interessos terrenals i personals dels que el practiquen.
Joel Cortés, president de la Comissió Permanent de l'Església Evangèlica espanyola
(de tradició metodista i presbiteriana), es mostrà afectat per la situació de persecució
que pateixen molts cristians en països africans. Una situació que no ha generat la
reacció que es mereixia per part dels cristians europeus. Cortés manifesta la necessitat
d'engegar urgentment una acció conjunta de denúncia, formulada per totes les
confessions cristianes d'Europa. D'altra banda, cal tenir en compte el paper històric que
les comunitats cristianes han tingut a l'Orient Mitjà com a vehicle d'unió entre la
civilització islàmica i Occident, amb mecanismes de diàleg que avui es destrueixen.
El caputxí Joan Botam, un dels pioners de l'ecumenisme a Catalunya, exposa la
necessitat de mantenir el diàleg entre religions “per a prevenir el fanatisme i el monstre
de la por”, que són els que desencadenen la guerra i la violència. Un diàleg que no s'ha
de limitar només en l'àmbit dels especialistes i els acadèmics, sinó que s'ha d'establir
entre els fidels corrents de les diverses religions.
Enric Vendrell, director general d'afers religiosos de la Generalitat de Catalunya,
presentà les diverses actuacions que es fan des del Govern català per a contribuir a la
convivència entre les distintes confessions religioses, que sovint viuen massa tancades
en si mateixes. No n'hi prou amb la tolerància mútua. Es necessita la pràctica de la
convivència.
Com a corol·lari d'aquesta crònica, resulta ben pertinent recordar la dedicació del
prestigiós teòleg suís Hans Küng a consensuar una ètica mundial amb la participació de
les religions més difoses del món. Aquesta ètica comporta, com diu aquest mateix
teòleg, “un canvi de consciència individual i col·lectiu”, amb l'objectiu d'aconseguir
“una millor comprensió mútua i unes formes de vida socialment conciliadores,
promotores de pau i amants de la natura”.
Josep Maria Puigjaner

