MEMÒRIA EXERCICI 2013-2014
De setembre 2013 a agost 2014
De conformitat amb els Estatuts presentem la memòria de l’exercici que es tanca a
finals d’agost.

Reorganització de l'Associació. Durant el primer semestre de 2014 la Junta
Directiva, amb altres persones interessades en la marxa de l'Associació ha estat
estudiant la possibilitat de reconvertir-la deixant de ser una plataforma d'entitats.
Tenint en compte que és un dels extrems de l'Assemblea, no s'ha cregut necessari
introduir els documents i propostes a aquesta memòria.

VIII.- Congrés. - A la memòria del curs passat ja varem recordar la celebració del VIII
Congrés a la casa de l'espiritualitat de San Felip Neri el dia 16 de novembre amb el
lema “com viure la fe en un món en canvi”.L’assistència durant la jornada va arribar a
les 120 persones. El matí com estava previst en Xavier Alegre de del catolicisme, i en
Pere Zamora des de l'església evangèlica desenvoluparen el tema “Viure el Regne com
a experiència comunitària de la fe” i a la tarda Begoña Román parlaren 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?”. Malauradament i per una indisposició gàstrica no
varem tenir el goig d'escoltar la resposta d'Itziar González en relació a la mateixa
pregunta. El llibre amb les intervencions encara s'ha d'editar, malgrat que disposem
dels texts, doncs, com s'ha anat anunciant es va acordar la publicació conjunta del
textos de les ponències del Congrés i de les intervencions de les sessions d'Espai
obert.
Com també es va fer constar a la memòria passada, “el Pregó” de l'1 de desembre de
2013 va publicar una nota informativa signada per en Ramon M. Nogués.

Espai Obert.
Les sessions, seguint la línia iniciada el curs passat de proposar figures potents
espiritualment però posicionades a la frontera van ser les següents:
•
•
•
•
•

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

Com hem manifestat al tractar del llibre del VIII Congrés pensem editar conjuntament
les ponències de les que disposem amb les intervencions al congrés, sens oblidar que
les sessions d'E. Obert es poden escoltar a la web avui blog de l'associació.

UCE - Universitat Catalana d’estiu.
Enguany, el 21 d'agost, vàrem participar a l'UCE aportant la reflexió «Lliures per
decidir amb esperança i il·lusió sobre el futur del país: Es pot, des del cristianisme,
defensar el dret a decidir polític? Allò que està en joc és un dret col·lectiu
fonamental?», de la qual van ser ponents Joan Botam Casals (caputxí, president del
Centre Ecumènic de Catalunya) i Jordi Porta Ribalta (Expresident d’Òmnium Cultural,
membre fundacional de “Cristianisme al Segle XXI”).

Declaracions, manifestos i pronunciaments

1. Adhesió al manifest sobre les beatificacions a Tarragona en el que ha intervingut
en J. Botey
2. Manifest de recolzament a Teresa Forcades, sens prejudici de signar, també, el
que estava preparant la xarxa Redes.
Aprovades les dues a la sessió de la Directiva del 17 de setembre.
3. Adhesió al pacte nacional pel dret a decidir (12 de novembre de 2013)
4. Manifest sobre la successió al Bisbat de BCN redactat per en J.Botey, publicat a
la web (13 de maig de 2014)

Presència a entitats, xarxes i fòrums i activitats altres

DIT I FET I ASSOCIACIÓ PROJECTE FIARE A CATALUNYA. - S'ha continuat la
presència a DIT i FET i a l'Associació projecte Fiare a Catalunya, representats,
respectivament per J. Botey i J.M. Gasch.
En relació al projecte Fiare a destacar que des del ú d'octubre de 2014, ja està oberta
una oficina a l'Estat espanyol amb tota la operativa bancària que això suposa, i, per
tant, es poden obrir comptes corrents, disposar de targetes de crèdit, ...si bé s'haurà
de fer de manera escalonada, tenint prioritat les persones que en el seu moment
varen ser sòcies de l'Associació projecte Fiare a Catalunya.
REDES.- S'ha continuat la participació a la xarxa estat REDES i com es va informar a
la memòria de l0'any passat el desembre (dins del període que abasta la present
circular) es va assistir a la IV Assembleas de Redes, celebrada a Santiago de
Compostela el mes de desembre sota el lema_ “Cambiando realidades, provocando
rebeldías con Jesús de Natzaret”
Fòrum social català – En Lluís Busquets va moderar un taller al Fòrum social català
el 12 d'abril de 2014, sobre Lluís M. Xirinacs.
Renda garantida de ciutadania.-

Durant l'exercici es va finalitzar la recollida de

signatures per la iniciativa legislativa popular (ILP) Renda garantida de ciutadania,
havent-ne assolit més de 120.000 firmes i una vegada autenticades el Parlament de
Catalunya ha admès a tràmit la iniciativa que esta en fase de declaracions. El
Parlament va abonar la quantitat justificada per les despeses i així l'Associació va
cancel·lar el compte corrent que s'havia obert per la recepció de les assignacions
públiques, una vegada cobertes aquestes despeses.
Fòrum català de Teologia i alliberament.- A finals de gener de 2014, es va
organitzar un taller al Fòrum moderat per en Ramon M. Nogués sobre el tema “Parella,
família i cristianisme” relacionat amb el Sínode que ha preparat Francesc I, pel mes
d'octubre.
I com ja es va anunciar a la memòria passada, i encara que corresponia al gener de
2014, es va col·laborar amb Fragmenta a la presentació del llibre de J.J. Tamayo,
“Biografia religiosa del S. XX. Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica”, i es
va assistir a l'homenatge del Dr. Josep Gil Ribas.

WEB
Per acabar cal destacar que des del mes de gener de 2014, es disposa del nou
instrument “el blog”, que permet una fluïdesa en la relació amb els lectors que poden
enviar comentaris, com així s'ha produït en relació a les anomenades editorials que
s'han seguit publicant. Aquesta és la relació d'editorials i els seus autors, des del
gener de 2014:
En Lluís Costa ha glosat les figures de Joan Alsina i de Quim Vallmajó i s’ha referit a la
crisi del cristianisme; en Santiago Ramentol ha comentat l’afer Pujol “la faula s’ha
acabat, s’ha referit al fundador dels legionarios a “Dues fotografies i un informe”, i ha
tractat sobre els “Candidats d’anar a l’infern, si l’infern existís”; Mercè Izquierdo ha
recordat les sessions d’espai obert “Construir la utopia” i “Consideracions sobre Espai
Obert” així com s’ha atrevit amb el tema “la ment no té sexe o si?; en Jaume Botey ha
desenvolupat diversos temes d’actualitat “Palestina és un genocidi”, “Per una Europa
dels drets humans”; Sefa Amell ha recordat en J.M. Totosaus; Montse Sintas, ha tractat
les eleccions europees “Malgrat tot el món avança” i “l’avortament”; i Ramon M.
Nogués ha insistit en temes com “Una fe no evident, però raonable”, “Abolit el pecat” i
“Lligar, deslligar” insistint que el poder de lligar i deslligar es va donar a tots nosaltres
no sols a Pere.
Recordem que al blog també es publiquen els comentaris que els lectors fan als
editorials , i en algun cas les respostes dels autors.

Octubre de 2014

