Associació S. XXI.
Memòria de setembre 2014 a desembre 2015.
La memòria que us presentem abraça un període superior a l’any atès el
canvi dels Estatuts que es varen aprovar a l’Assemblea de novembre del
2014 i que modificaren l’exercici per donar comptes tot traslladant el mateix
a l’any natural en substitució del curs lectiu. Per aquest motiu la memòria
s’inicia el setembre de 2014 i acaba el desembre de 2015.
ESTATUTS APROVATS
Com a primera notícia, els Estatuts aprovats a l’Assemblea del 27
de
novembre de 2014 varen rebre la conformitat de la Conselleria de Justícia i
varen ser registrats, conjuntament amb la nova junta Directiva.
ESPAI OBERT
CICLE 2014-2015 – “ARRELS ESPIRITUALS DE LA CULTURA
D’AVUI”
Sota el tema general del cicle es van celebrar les sessions següents::
25 d’octubre de 2014. Martí

“Es pot ser ser multireligiós?”, a càrrec de Fèlix

20 de desembre de 2014.- “Pacifisme i pau en el nucli espiritual de les
tradicions religioses”, a càrrec de Tica Font
28 de febrero de 2015.- “Arrels religioses de la ciència, arrels naturals de
l’espiritualitat”, a càrrec de David Jou.
11 abril de 2015.- “Dona, sexes i religions”, a càrrec de Ramon Mª. Nogués
30 de maig de 2015.- “L’actitud davant la naturalesa, com a manifestació de
Déu, a totes les religions” a càrec de Francesc Torradeflot.
ESPAI OBERT – CICLE 2015-2016 – <Espiritualitat i Ecologia
entorn de la Laudato SI’>
Aquest curs escolar hem començat el cicle esmentat havent-se celebrat la
primera sessió el 24 d’octubre a càrrec de Joan Domènec Ros, sota el titol
“Ecologia versus ecologisme”
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.

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE)
El mes d’agost, com es tradicional, vàrem participar amb una aportació
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.
IX CONGRÉS
Amb el lema “Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic”, els dies
28 i 29 de novembre de 2015 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 conreu de la
qualitat humana: una urgència un repte” per Teresa Guardans”.
Com experiència es van presentar “Som energia”, “La Olivera” i “FiareBanca 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 propera.
REDES CRISTIANAS
Hem continnuat la nostra presencia a la xarxa estal REDES Cristianas,
particiant a les reunions de la Coordinadora i al V Congrés celebrat a Madrid
ela dies 10 i 11 d’octubre de 2015, amb l’objectiu de 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. A finals del 2015
varem substituir el representant, designant a Mercè Izquierdo en la tasca
que fins ara feia en Jaume Botey.
I.L.P.RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
La INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR Renda Garantida de ciutadania ha
estat encallada per les interrupcions electorals. En el seu moment es van
celebrar les audiències però cal esperar al desenvolupament legislatiu.

FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT
A finals de gener del 2015 varem ser presents al Fòrum amb un taller,
moderat per en Ramon Maria Nogués, sobre el tema “Parella, família i
Cristianisme” relacionat amb el Sínode convocat pel papa Francesc.
FÒRUM SOCIAL CATALÀ
En Lluís Busquets Grabulosa, el 12 d'abril de 2015 va moderar un taller en el
Fòrum Social Català sobre Lluís Maria Xirinachs.
FÒRUM D’ALTERNATIVES A L’ATUR, LA POBRESA I LA
DESIGUALTAT
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.
CAMP DE TREBALL
El mes de juliol de 2015, CRISTIANISME AL SEGLE XXI, junt amb els
“DRAPAIRES D'EMAÚS”, de Sabadell, varem organitzat un Camp de
Treball per a joves. Malgrat que la assistència fou minsa, Els Drapaires volen
continuar aquest any, si bé s’està pensant celebrar-lo per semana santa.
CONVERSES – “Debats a Sant Ildefons”
Durant el període a que afecta la memoria s’han iniciat un cicle de trobades
periòdiques trimestrals de temes d’actualitat, que rotulades “Diàlegs a Sant
Ildefons” atès que es celebren la Parròquia que porta l’advocació d’aquest
Sant.
La primera conversa-diàleg va tenir lloc el 27 de setembre de 2014 sobre
Quina hauria de ser la resposta del cristià davant els reptes del
món d’ara, amb Tica Font, sobre les violacions actuals de dignitat humana i
Jaume Botey, sobre les alternatives que estan naixent.
La seguent tingué lloc el 7 de març de 2015 sobre el El diàleg entre
religions, arran dels fets del «Charlie Hebdo». Hi participaren com a
ponents,
Mohammed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic Cuturl de
Catalaunya; Joel Cortés, president de la Comissió permanent de l’Església
Evangèlica Espanyola, al caputxí Joan Botam i el Director general d’afers
religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell. Hi actuà de moderador Jaume
Botey. Una ressenya de la mateixa aparegué al Pregó
La tercera el dissabte 13 de juny de 2015, Diàleg amb intel·lectuals castellans
sobre el procés nacional català amb la participació de 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 també entre persones
de Catalunya i altres persones de fora de Catalunya..
I el passat 21 de novembre es va celebrar al mateix lloc una sessió sobre
“Europa davant de les migracions i els refugiats”en què van participarr
Josep M. Terricabres, diputat al parlament europeu i de Angel Miret,
coordinador del comitè operatiu d’ajut als refugiats de Catalunya.
CONGRÉS ESGLÉSIA-FRANQUISME
Els dies 13 i 14 d’abril de 2015 es celebrà a la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona un Congrés “Església i Franquisme”. La iniciativa va sorgir a rel
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. Per altra part, el fet de celebrar-se l’acte a
Tarragona no ajudava tampoc a rehabilitar la memòria de Vidal i Barraquer.
Cristianisme Segle XXI formà part de la Comissió preparatòria del Congrés i
Jaume Botey hi presentà una ponència sobre “Església i tardofranquisme”
Hi van asistir unes tres-centes persones i es va fer palès el deure de
l’església de demanar perdó a les víctimes.
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 setembre DE 2014 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. Segle XXI hem 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 de 2016 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.
MANIFESTOS , PRONUNCIAMENTS I ADHESIONS
En relació a aquestes altres actuacions l’Associació:
Va ser present a lacte de pregària pel tema de la immigració i dels sense
papers del dissabte 17 de gener davant del CIE de la Zona Franca.

Va acompañar i felicitar a Viqui Molins el 6 de febrer de 2015 pel lliurament
del doctorat honoris causa concedit per la Universitat Ramon Llull.
Va signar el manifest interessant que l’acte-funeral del 27 d’abril de 2015
per les víctimes de l’avió caigut als Alps a celebrar a la basíloica de la Sda.
Família tingués un carácter ecumènic.
Va participar a la redacció i signar un manifest per la pau a Síria i a l’Orient
Mitjà.
Va elaboar i difondre una declaración relacionada ambv el nomenament del
successor de l’arquebisbe de Barcelona. (10 de juny del 2015). I,
Va elaborar i difondre un manifest sobre el moment actual del fet nacional
Català. (11-09-15)
COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS I EDICIÓ I PUBLICACIÓ
DE DOCUMENTS
A més de continuar amb el blog on s’intenta publicar el contingut de les
activitats, manifestos i adhesions cal destacar:
A.- La publicació al blog durant al període a que fa referència aquesta
memoria de les següents
EDITORIALS
De Ramón M. Nogués: “Les dimensions de Déu”; “Un Papa que mastega
coca”; “Espiritualitat contra religions”, i “Els quinze pecats”.
De Lluís Costa: “Estima i viu la justícia”; “La comunió que no fem”; “La
pobresa m’ha enriquit”; “Comunitats sense sacerdots”, i “En Joan encara
ens commou”.
De Mercè Izquierdo: “Algunes consideracions sobre Espai obert”; “M’agrada
més ser seglar en una societat laica, que ser laica en una societat
secularitzada”, i “Posem una mica de filosofía a la vida. Pensant en el
carnestoltes”.
I de Montse Sintas: “Que el silenci no ens faci cómplices”, i Elogi de la
honestetat”.
B.- La edició dels
LLIBRES
“Com viure la fe en un món en canvi. Espiritualitat de frontera”
(llibre presentat a l’assemblea de 2014).
La primera part del llibre compren les ponències del VIII 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.
“El procés nacional català. Història del debat sobre la identitat de
Catalunya entre intel·lectuialos cast ellans i catalans”.
El llibre conté la aportació de Carles Bastons i Vivanco i Lluís Busquets i
Grabulosa en el taller que l’associació va organitzar a la UCE d’agost de
2015, amb un pròleg de Jaume Botey.
Gener 2016

