MEMÒRIA EXERCICI 2012-2013
De setembre de 2012 a agost de 2013
De conformitat amb els Estatuts presentem la memòria de l’exercici que es
tanca a finals d’agost. Per aquest motiu els actes celebrats a partir de
primers de setembre no hi figuren,lleva aquells que van ser programats
durant el període que abasta la present memòria.

Espai Obert. Abans de recordar les sessions del cicle 2012/13 és de
justícia que fem esment del traspàs d’en Sebastià Benet, que durant molt de
temps va ser la columna vertebral d’Espai obert. Darrerament no podia
assistir, però abans de cada reunió ens manifestava el desig de ser-hi, si les
seves condicions físiques milloraven. No va poder ser.
Les sessions del curs esmentat van ser les següents: el 27 d’octubre “Viure
la Utopia: el 15-M” a càrrec de dos participants en el moviment 15M; el 24
de novembre “Charles Péguy” dibuixat per en Jordi Galí; i el 2 de febrer, en
Jaume Botey va presentar en “Walter Benjamin”s; El dia 6 d’abril li va
correspondre a Lucia Ramon amb “SimoneWeil”; L’onze de maig “Etty
Hillesum” va ser presentat per José. L. González Faus, i finalment el 8 de
juny “Lluís M. Xirinachs” a càrrec de Lluís Busquets Grabulosa.
Com ja es va informar, es va substituir l’edició dels quaderns d’Espai obert
per la publicació de les intervencions dels ponents al web.
VII i VIII Congrés
En relació al VII Congrés sols constatar que es varen rebre dues resolucions
de la Direcció d’afers religiosos en les que es notificava la concessió de dues
subvencions corresponents a 2011 i 2012: una per l’edició del llibre d’import
2273’4€ (la petició era de 3.400 de pressupost), i una altre per la celebració
del Congrés de 4.469€ sobre un pressupost de 12.388€.
I en quan al VIII Congrés, durant el curs es va anar preparant i encara que
no entra dins de l’àmbit temporal d’aquesta memòria recordem que es va
celebrar a la Casa de l’espiritualitat de Sant Felip Neri el passat 16 de
nombre sota el lema “Com viure la fe en un món en canvi” Es va reduir a
un dia la seva celebració. Hi assistiren 120 persones. El Pregó de l’1 de
desembre es publica una nota informativa d’en Ramon M. Nogués,
interessant de llegir-la per les reflexions de futur amb les que finalitza el
comentari. Està en marxa la edició del llibre amb les intervencions.
UCE - Universitat Catalana d’estiu.
També l’estiu del 2013 varem ser presents a la UCE. El jesuïta Josep Mª
Benítez Riera,
professor emèrit d’història moderna de la Pontifica
Universitat Gregoriana, de la que en fou degà, 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?”
A la sessió ens va acompanyar el Director general d’afers religiosos de la
Generalitat.
La jornada força reeixida i esperem poder disposar del text per donar-ne
publicitat en els medis normals.

MANIFESTOS I PRONUNCIAMENTS
Durant el curs corresponent a aquest memòria l’Associació ha fet o s’ha
adherit a les següents declaracions.
CEE. El mes d’octubre un manifest precisant la seva posició en relació a la
declaració de la Conferència episcopal espanyola sobre la crisi i
l’independentisme.
El text es va publicar a la circular 36 i al web.
Beatificacions. Malgrat que l’acte de les beatificacions a Tarragona s’ha
celebrat el mes d’octubre amb anterioritat es va anar preparant el manifest
sobre la posició de S.XXI manifest que va ser demanat per companys de
Tarragona.
Desallotjaments. Adhesió al manifest elaborat per la plataforma de les
“entitats cristianes amb els immigrants sobre el desallotjaments” que es va
publicar a la circular
I.L.P. “Renda Garantida de Ciutadania”
S’ha seguit participant com a promotors d’aquesta iniciativa legislativa
popular. Durant el 2013 es va participar en la campanya de recollida de
signatures que va sobrepassar en escreix el mínim establert el mínim que
ens havíem fixat (120.000 sobre 70.000 respectivament) -. L’Associació va
obrir el compte corrent de la ILP necessari pels pagaments que ha de fer el
Parlament. Actualment la iniciativa es troba en fase d’admissió en quan a la
tramitació

PRESÈNCIA A ALTRES ENTITATS, XARXES I FÒRUMS
Hem continuat la nostra presència a “DIT i FET” i a la l’Associació projecte
Fiare a Catalunya representats, respectivament per J. Botey i JM Gasch.
En quan a la xarxa estatal “REDES Cristianas” a més de la presència a la
Coordinadora, s’ha preparat la IV Assemblea que es va celabrar el desembre
del 2013 a Santiago de Compostela, sota el lema: “Cambiando realidades,
provocando rebeldías con Jesús de Nazaret”. Hi van participar cinc

persones de Catalunya de les que tres formen part de la Junta
Directiva. Es va discutir i aprovar el programa pel bienni 2014-15
Es va assistir a la reunió del F.S. mundial a Tunísia i es va preparar al Fòrum
de Teologia i Alliberament que s’ha celebrat ja aquest final de gener i en el
que l’Associació va muntar el taller “Parella, família i cristianisme” per
tractar de la exhortació de Francesc I.
Editorial
l’editorial
“Biografia
crítica”, si

Fragmenta. – Col·laboració. Es va acceptar col·laborar amb
Fragmenta per la presentació del llibre de Juan José Tamayo
religiosa del s.XX. “Cincuenta intelectuales para una conciencia
bé la presentació es va retardar fins el gener del 2014.

Homenatge al Dr. Josep Gil i Ribas – A petició de Montserrat Coll, exdirectora d’afers religiosos de la Generalitat ens varem sumar a
l’homenatge al teòleg Josep Gil celebrat a Poblet, el 14 de setembre, amb
l’assistència de la presidenta que va dirigir unes paraules agraïdes al doctor.
WEB. S’han anat publicant editorials quinzenalment i s’han produït
respostes que també han estat publicades. La comissió per editorials està
formada per J. Botey, L. Costa, M. Izquierdo, Ramon M. Nogués, i S.
Ramentol i Sefa Amell que la coordina.
Cal destacar que,durant el 2013 s’ha anat treballant pel canvi de web i a
partir de primers de gener ja tenim un nou instrument: El blog.

Barcelona, gener de 2014

