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INTRODUCCIÓ
Tenint en compte que aquesta circular us arribarà passades les festes nadalenques us
desitgem que hàgiu iniciat el 2016 amb esperança. Com de costum, pretenem informarvos en primer lloc, per ordre cronològic de les activitats que tenim previst portar a
terme en el futur immediat, i en segon lloc recordarem les activitats que hem anat fent
des la publicació de la circular anterior. Remarquem per la seva importància la inclusió
de la convocatòria per l’Assemblea ordinària de l’Associació a la que desitgem que feu
el possible per poder-hi assistir.
Per altra banda adjuntem amb aquesta tramesa la carta de comiat que en Jaume
Busquets Mensa ha demanat poder enviar amb motiu de la seva baixa com a membre de
la Junta Directiva. No cal dir que la aportació que ha fet a la entitat supera la senzillesa
de les seves paraules.
I TANQUEM LA CIRCULAR AMB UN CALENDARI RESUM DELS ACTES FINS LA
SETMANA SANTA.
I. EL QUE FAREM

ASSEMBLEA GENERAL - CONVOCATÒRIA
Per acord de la Junta Directiva del passat 11 de gener es convoca Assemblea general a
celebrar el proper dia 27 de febrer a la Parròquia de Sant Ildefons, de Barcelona, carrer
dels Madrazo núm. 92, a les dotze) amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l'acta de la Junta de l’assemblea del 27 de novembre de
2014.
2.- Aprovació, si escau, de la memòria i de la liquidació de comptes de l’exercici
anterior (1 de setembre de 2013-31 de desembre de 2014, i separadament tot l’any 2015,
als efectes del seu examen i aprovació si escau, ), així com de la gestió realitzada per la
Junta Directiva, tot d’acord amb la disposició transitòria afegida als Estatuts en la Junta
de 27 de novembre de 2014.
3.- Nomenament de dos vocals de la Junta Directiva. D’acord amb els Estatuts la
candidatura ha d’esta recolzada i signada per un mínim de 13 socis (El 5% del total).
I es poden presentar fins el mateix dia de l’Assemblea.
4.- Torn obert de paraules.
D’acord amb el que preveuen els Estatuts, la documentació estarà a disposició dels socis
al domicili social, Via Augusta 228, baixos, a partir del 20 de febrer, tots els matins de
10 a 13 hores. Es prega que, per a la gestió, es truqui prèviament, demanant per Mª
Àngels (tel. 932001133). I, si es vol realitzar l’examen fora d’aquest horari, truqueu al
Secretari, Josep M. Gasch (932186833) a fi de concertar dia i hora.
De tota manera s'enviarà la documentació per via electrònica als socis i sòcies que ho
sol·licitin i disposin d’adreça d’aquest tipus.
Cal recordar que l’Assemblea és l’òrgan de màxima participació. Us hi esperem.

“ESPAI OBERT”
El cicle 2015-2016 d'ESPAI OBERT, iniciat aquest curs amb el títol
ESPIRITUALITAT I ECOLOGIA ENTORN DE LA LAUDATO SI’ consta de sis
trobades, de les que, ara, en queden pendents les que indiquem tot seguit data, títol i
ponent:
6 de febrer 2016: “La demografia, quins canvis en el segle XXI?”, a càrrec d’Anna
Cabré, demògrafa, directora del Centre d’estudis demogràfics de la UAB.
19 de març 2016: “El futur de l’energia i la vida del dia a dia”, a càrrec de Josep
Enric Llebot, físic, secretari general del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l Generalitat de Catalunya”.
7 de maig de 2016: (Dues sessions) “Espiritualitat cristiana i naturalesa” a càrrec de
Josep M. Vallejo, caputxí, i “Com s’ha ‘pensat’ la naturalesa al llarg dels temps i
quins referents culturals se’n deriven?”, a càrrec de Bernadette Bensaude-Vincent,
directora del CETCOPRA (Centre d’Études des Techniques, des Connaissances et des
Pratiques, Sorbona, Paris).
11 de juny 2016: “Com ho veuen els joves?”, a càrrec d’un grup de joves, coordinat
per Joan Ramon Borrell.
Les trobades se celebren d’11 a 13 h., llevat la del 7 de maig que començarà a les 10
h. a la Sala d’Actes de “Cristianisme i Justícia”, al carrer de Roger de Llúria
número 13, xamfrà al carrer de Casp, de Barcelona.
Tingueu present no sols el canvi d’horari del dia 7 de maig sinó també el trasllat de
la del 12 de març al 19 del mateix mes.
El contingut de la majoria de les conferències, actualment, es publica en el blog de
l’Associació (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.
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.
Oportunament us informarem de més detalls si bé estem estudiant la possibilitat de
tractar entorn del 500 aniversari de la Reforma, amb la participació prioritària de la
Església Evangèlica Espanyola.
DIÀLEGS DE SANT ILDEFONS - TROBADES TRIMESTRALS
El mateix dia previst per celebrar l’Assemblea, a les deu del matí I A LA
MATEIX LLOC (Parròquia de Sant Ildefons, organitzarem una de les trobades

trimestrals per tractar de lles “Arrels dels conflictes a l’orient mitjà. Factors polítics,
energètics i socio-culturals” Ens ajudaran a la reflexió membres del Centre Delàs.
CAMP DE TREBALL
Durant l’estiu passat es va organitzar una convivència amb els Drapaires d’Emaús, a
Sabadell. Es va apuntar un jove i malgrat aquesta circumstància, els Drapaires,
acollidors de l’experiència creuen important renovar-la si bé realitzant-la durant la
setmana santa. Està destinat a joves de 18 a 25 anys.
REDES CRISTIANAS
Apart d’assistir regularment a les sessions de la Coordinadora de la plataforma i a
l’Assemblea que es va celebrar l’octubre a Madrid, a partir d’aquest any ha assumit la
representació Mercè Izquierdo de l’Associació , membre de la Junta directiva,
substituint a Jaume Botey.
II EL QUE HEM FET
ESPAI OBERT, CICLE 2015-2016
Com hem indicat abans, hem iniciat aquest cicle sobre ESPIRITUALITAT I
ECOLOGIA ENTORN DE LA LAUDATO SI’. Dintre de l’any 2015 hem celebrat
una trobada el dia 24 d’octubre 2015 amb el títol “Ecologia versus ecologisme”, a
càrrec de Joandomènec Ros, ecòleg, president de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans).
L’altre trobada programada pel 19 de desembre: “Espiritualitat cristiana i
naturalesa”, a càrrec de Josep Manuel Vallejo, caputxí, es va suspendre per
impossibilitat del ponent.
Com ja hem dit, les trobades se celebren en dissabtes d’11 a 13 h., però enguany a la
Sala d’Actes de “Cristianisme i Justícia”, al carrer de Roger de Llúria número 13,
xamfrà al carrer de Casp, de Barcelona.
El contingut de la majoria de les conferències, actualment, es publica en el blog de
l’Associació (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

DIÀLEGS DE SANT ILFEFONS - TROBADES TRIMESTRALS
El 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'Esglesia Evangélica
Espanyola (IEE) per un diàleg entre persones que veuen i entenen les raons de la nostra
identitat, i persones que no les veuen. I entre persones de Catalunya i altres persones de

fora de Catalunya. Tot i reeixit el debat, es va considerar útil reproduir el plantejament
en la nostra participació a l’UCE.
I el 21 de novembre es va celebrar al mateix lloc una jornada sobre “Europa davant de
les migracions i els refugiats”. Comptaren amb la participació de Josep M. Terricabres,
diputat al parlament europeu i d'Àngel Miret, coordinador del comitè operatiu d’ajut als
refugiats de Catalunya. Respectivament ens van presentar els obstacles institucionals a
nivell Europeu i estatal per poder fer una bona acollida, malgrat que Catalunya està
preparada. En Miret va destacar que l’any 2014 van entrar a Espanya uns 117.000
estrangers que contrasten am els 18.000 i escreix que com a quota acceptà l’Estat pel
2015, any en el que es preveu un allau de 200.000 persones. .
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE)
El contingut de la nostra aportació fou la mateixa del 13 de juny, anunciada així: El
procés nacional català des de la creença: debat amb intel·lectuals castellans. Va
anar a càrrec de Carles Bastons i Lluís Busquets Grabulosa.
L’èxit de les aportacions fetes pels dos ponents, fou que els fos demanat de publicar el
contingut d’ambdues, petició que ha dona lloc al llibre “EL PROCÉS NACIONAL
CATALÀ ”
IX CONGRÉS
Amb el lema “Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic”, els dies 28 i
29 de novembre es va celebrar el IX Congrés en el context de la creixent
consciència mundial sobre els problemes del medi ambient, de la escassetat de
recursos i de la impossibilitat de seguir maltractant la naturalesa. A més el
Congrés s’emmarcava entres dos fets transcendentals: l’encíclica del Papa
<Laudato si’> i la conferència de París sobre el canvi climàtic que tenia lloc la
setmana següent.
La primera ponència sobre “L’energia: entre el risc i l’esperança” va ser
desenvolupada per Ramón Garriga; la segona “Un nou model econòmic i social
solidari, cooperatiu i sostenible es possible?” per Carles Riba i Romeva, la
tercera “Economia social i solidària: una eina per a la transformació social” per
Jordi Via i la darrera “Afavorir el cultiu de la qualitat humana: una urgència un
repte” per Teresa Guardans”.
Com experiència es van presentar “Som energia”, “La Olivera” i Fiare-Banca
ètica”
Aquesta vegada vàrem retornar al model de dos dies per considerar que era el
més adequat.
Oportunament comunicarem l’edició del opuscle amb les ponències, que
preveiem poder posar de manifest a l’Assemblea assenyalada per finals de
febrer.

FORUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
Els dies 23 i 24 de gener d’enguany, es celebrà el Fòrum Català de Teologia i
Alliberament. “CRISTIANISME AL SEGLE XXI” també hi érem presents, amb un
taller sobre el “Procés nacional català” i un altre retolat “El paper de l’Església a la
resistència antifranquista. Als 50 anys de la caputxinada”. No donem més notícia ja que
la circular ja estava a impremta, mentre es desenvolupava.
DE LA PÀGINA WEB AL BLOG
Us recordem que hem transformat la nostra web, a fi que permeti una major fluïdesa en
la relació amb els lectors per poder-hi enviar comentaris, registrar-s’hi per rebre el
butlletí periòdicament i de disposar d'una via àgil de coneixement, informació i
participació en la vida de l'Associació, com ja 'hem parlat en diverses ocasions anteriors.
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, tot plegat sense perjudici que farem tot el
que puguem per tal que aquelles persones associades que no disposen d'aquest mitjà
siguin informats de tot el que fem amb la màxima agilitat possible.
MANIFESTOS, PRONUNCIAMENTS, ADHESIONS
Annexem, un manifest en relació al conflicte sirià, al que ens vàrem adherir i una
petició als bisbes catalans a fi que s’impliquessin en el procés que viu el poble català.
I recordem que la pàgina WEB figuren les editorials que periòdicament publiquem així
com també les sessions d’Espai obert, com hem apuntat més amunt.

ANNEXES
I
SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE SÍRIA ( Juny de 2015)
En el marc de les revoltes àrabs i de les contrarevolucions, Síria pateix, des de fa
més de quatre anys, una cruel guerra, en la qual ja han mort més de 200.000
persones i ha causat més d’11 milions de persones desplaçades i refugiades a
l’interior del país, als països veïns i milers de morts en el mar Mediterrani.

La guerra a Síria ha provocat una de les crisis humanitàries més grans, de tal manera
que l’ACNUR ha condemnat no només la poca implicació d’Europa en les ajudes, sinó
també “en les devolucions a les fronteres terrestres i marítimes, en el lent accés a
procediments d’asil efectius, en les inadequades condicions d’acollida...”
Les causes i els responsables del conflicte són diversos: d’una part, el règim sirià,
encapçalat per Baixar El Assad, que va començar reprimint les protestes populars i de
l’altra- una vegada va esclatar el conflicte i els enfrontaments violents- hi tenen molta
responsabilitat els grups anomenats “gihadistes”, com ara Estat Islàmic o els grups
finançats per les monarquies prooccidentals com Aràbia Saudita, Qatar ... En aquests
moments, EUA i els seus aliats, per una banda, i els de l’Iran per l’altra, duen a terme
bombardejos que provoquen encara més morts civils.

Rebutgem la idea que les intervencions militars puguin oferir una solució. Sigui quina
sigui l’excusa per a la seva intervenció, les forces armades de l’OTAN –de l’Iran o de
Rússia- no resoldran ni els problemes ni la destrucció de Síria.
En aquestes circumstàncies, com dèiem, han sorgit l’anomenat Estat Islàmic i altres
grups criminals i retrògrads, però que no surten del no-res. Per una banda, apareixen en
el context de la brutal violència del règim i, per l’altra, és un producte de l’ocupació
nord-americana de l’Iraq i del sistema polític sectari imposat pels ocupants. De cap
manera es pot atribuir la violència de l’Estat Islàmic i dels altres grups gihadistes a una
religió mil·lenària – l’Islam – ni ignorar els escenaris en què han sorgit aquests grups
Qualsevol solució ha de passar pel respecte dels drets i llibertats dels diversos pobles de
la regió, com per exemple, les reivindicacions del poble kurd o la llibertat d’expressió
de totes les creences i grups religiosos. Cal reivindicar les demandes originals de les
revolucions àrabs, la democràcia i la fi de les dictadures
Expressem la nostra solidaritat amb el poble de Síria i la voluntat de pressionar perquè
es produeixi una sortida de la guerra a través del diàleg, perquè s’aturin les matances,
perquè s’iniciï el retorn dels refugiats i la reconstrucció del país
Denunciem el subministrament d’armes que només allarga el conflicte i augmenta el
patiment de la població. Les potències que aporten armes són còmplices de la matança.
Per tot el que acabem d’exposar, volem manifestar que:
1-Ens solidaritzem amb les forces democràtiques de Síria, amb els moviments populars
que encara avui defensen els objectius originals de la revolució. Hem de fer el que
calgui per expressar aquesta solidaritat.
2-Rebutgem l’ús interessat del conflicte sirià per intentar justificar actituds i mesures
islamòfobes a casa nostra. En aquest àmbit donem suport a les campanyes contra la
islamofòbia, el feixisme, el racisme, la xenofòbia i les fem nostres.
3-Exigim un canvi fonamental en les polítiques de l’Estat espanyol pel que fa a les
persones refugiades i demanem que es compleixi el dret internacional i les
recomanacions de les agències competents de l’ONU. Les persones que fugen d’una
guerra es mereixen suport i respecte, com reclamaven les persones refugiades de la
Guerra Civil Espanyola.
4-Considerem que cal canviar les polítiques d’asil, d’atenció als refugiats i de rescat
marítim. La Unió Europea ha d’acollir els sol·licitants d’asil, facilitar el reassentament i
la tramitació de vises humanitàries.
Ningú ha de morir ofegat al mar Mediterrani mentre intenta arribar a un lloc segur.

II
CRIDA A UN POSICIONAMENT DE LA TOTALITAT DELS BISBES
CATALANS DAVANT DEL DRET DE DETERMINACIÓ DEL POBLE DE
CATALUNYA
Catalunya, com és generosament sabut, està vivint uns moments d’una enorme
transcendència històrica a redós del fet cabdal de decidir el seu futur com a poble i com
a nació independent de l’estat espanyol.
Els fets que s’han produït en els darrers tres anys, especialment manifestos en les
sengles multitudinàries demostracions dels delers d’amplis sectors de la seva població,
han comportat que totes les instàncies directores de l’opinió pública — culturals,
polítiques, econòmiques, socials, esportives...— s’hagin vist empeses a fer sentir la seva
veu en aquest procés tan transcendent.

Des de llurs identitats pròpies, de llurs parcel·les i àmbits específics d’actuació i des de
llurs propis idearis genuïns, han ofert a la societat catalana el patrimoni dels seus
posicionaments i dels seus criteris raonats, cara a il·luminar la societat en el debat a
redós de l’objectiu de la independència de Catalunya.
En aquest sentit resulta sorprenent que sigui la instància eclesial l’única que està restant
al marge d’aquesta línia d’actuació tan inclusiva de tots els sectors de la nostra societat
com acabem de mostrar. I aquí hom no pot negligir la presència, tan i tan reconfortant
en aquest context, de veus que de manera individual —abat de Montserrat, bisbes de
Solsona i de Girona—, sí que han actuat en conseqüència.
I aquest restar al marge com a grup esdevé quelcom d’una importància especialment
rellevant car la institució eclesial catòlica, per raons òbvies d’arrelament cultural de la
societat catalana en el cristianisme, té una capacitat d’incidència i d’autoritat que fa que
resulti molt greu privar-li de la seva veu en aquest moment crucial.
Oimés quan l’objecte de que es tracta té el seu nucli essencial en la defensa de valors
d’una càrrega moral i ètica inqüestionables.
La més vistent de les quals la llibertat de les persones per decidir les seves formes de
vida, de governar-se com a poble, i de viure i conviure segons les seves pròpies lleis,
normes i formes d’actuar lliurement establertes; no imposades.
Significativament hom constata que aquesta veu que tan necessita la nostra societat
compta amb el coixí d’un patrimoni riquíssim d’arguments que autoritzen de manera
inequívoca i irrefutable aquesta resposta que demanem.
Des d’instàncies laiques i des d’instàncies religioses hi ha un camp de raonament de
base unívoca en el seu si més profund, que garanteixen l’autoritat que ha de tenir la veu
que ara es troba tant a faltar.
En el camp laic hom pot situar, sense ser exhaustius, la cabdal Declaració Universal
dels Drets Humans del 1948 – “Tota persona té dret a una nacionalitat; no es podrà
privar a ningú de la seva nacionalitat”. O bé la Resolució de l’ONU del 14 de desembre
del 1960: “tots els pobles gaudeixen del dret de determinar lliurement, sense ingerències
externes, la seva condició política”.
En el camp de l’Església Catòlica les referències són nombroses, algunes d’elles
específicament sorgides des de la mateixa col·legialitat episcopal catalana com els
documents: “Arrels cristianes de Catalunya” (1985); “Creure en l’Evangeli i anunciar-lo
amb nous ardors” (2007); “Al servei del nostre poble” (2011). I des d’instàncies de
màxima autoritat universal encícliques com la “Pacem in terris » de Joan XXIII (1963),
i « Populorum progressio » (1967) ; o la constitució del Concili Vaticà II “Gaudium et
spes” (1965. I més recentment les proclames del Papa Joan Pau II en el seu discurs a la
seu de la UNESCO a París l’any 1980 en que va assenyalar: “Els prego, senyores i
senyors; amb tots els mitjans que tinguin al seu abast, vetllin per aquesta sobirania
fonamental que posseeix cada nació en virtut de la seva pròpia cultura. Protegim-la com
la nineta dels seus ulls per al futur de la gran família humana. Protegim-la! No permetin
que aquesta sobirania arribi a ser presa de qualsevol interès polític i econòmic [...] No hi
ha en el mapa d’Europa i del món, nacions que posseeixin una meravellosa sobirania
històrica, nascuda de la seva cultura i que, amb tot, àdhuc avui estan privades de la seva
total soberania?”.
Amb aquest gruix argumental -exposat només com a mostra d’un tot molt més ampli-,
des de Cristianisme Segle XXI volem expressar com considerem lamentable que el
bisbat català no hagi estat capaç fins ara d’assumir la responsabilitat indefugible d’oferir
a la ciutadania el magisteri de la seva veu; i que, ben altrament, es mantingui reclosa en
un silenci inexplicable des del punt de vista de la responsabilitat pastoral genuïna que li
correspon.

Calendari fins Setmana Santa.
Febrer 6 – 11,00h. - Espai obert. Cristianisme i Justícia - Anna Cabré. “La demografia
quins canvis en el s. XXI”
Febrer 27 – 10,00h. – Diàlegs de St. Ildefons. Parròquia – Tica Font i Centre Delàs:
“Arrels als conflictes a l’Orient mitjà. Factor polítics, energètics i socioculturals”
Març 19 – 11’00h. – Espai obert. Cristianisme i Justícia – Enric Llebot: “El futur de la
energia i la vida del dia a dia”

