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Bones Festes i feliç any 2012 
 

El tradicional sopar de Nadal  

 

Com cada any EcoConcern vol celebrar el Nadal amb la majoria de socis/sòcies que 

vulguin assistir al tradicional sopar, que es farà el dia 20 de desembre a les 21:30 

hores. Com en anys passats, pensem repetir aquest sopar mitjançant el servei de 

menjar preparat per la Fundació Futur, perquè en altres ocasions hem quedat 

contents. El menú d’aquest any serà: 

 

Magdalena de bolets amb ceba confitada, mèsclum i vinagreta de Mòdena 

Bacallà amb musselina d’allioli o llom amb salsa de cava 

Torrons i neules artesanes 

Assortiment de panets 

Aigua mineral 

Vi negre ecològic Can Suriol 

Cava ecològic Can Suriol Brut Nature 

Cafès, tes i infusions de comerç just 

 

Per apuntar-vos ho heu de fer a través del resguard d’ingrés per un import de 25€ en 

el compte d’EcoConcern, a la Caixa d’Enginyers: 3025 0001 12 1433330381, o a 

“La Caixa”: 2100 3200 96 2201173752, indicant, sobretot,  el vostre nom. També ho 

podeu fer personalment a EcoConcern. En qualsevol cas, fins el dimarts 13, que és 

l’anterior al sopar. Esperem que hi hagi una molt bona acollida, ja que és un punt de 

trobada de tots i totes. 

  

Comunicacions als socis/sòcies 

 

Volem recordar que el nostre local està obert per acollir les aportacions de diferents 

col·lectius que necessitin uns espais per desenvolupar les seves activitats; és per això 

que situem la nostra estratègia de fer feina amb sinèrgia i xarxa. Participem-hi tots. 

 

Resums dels dimarts d’ECOCONCERN  

 

El dimarts 11 d’octubre es va fer una sessió de cinefòrum amb la projecció del 

documental “El taxista ful”, de Jo Sol. 

José R. desenvolupa la seva rutina de conductor de taxi pels carrers de Barcelona. La 

seva vida seria igual a la de qualsevol taxista de 52 anys, si no fos que els taxis que 
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condueix son robats. José roba per poder treballar. Com es pot arribar a una situació 

tan absurda?. La pregunta que cal fer-se és si es tracte d’un boig o d’un treballador 

sense treball a qui la lògica del sistema a abocat, sense remei, a aquesta paradoxa.  
 

El dimarts, 18 d’octubre, es va fer un tema d’actualitat sobre Les retallades i els 

repetits atacs a les possibilitats de benestar a Catalunya i al món, amb Quim 

Boix (membre del Consell Presidencial de la Federació Sindical Mundial). 

El FSM neix el 3/10/1945 i agafa l’eufòria dels que varen lluitar contra el feixisme 

per unir tot el sindicalisme de classe (principalment marxista, vessant no anarquista). 

En el seu inici s’aconsegueixen unes conquestes del món obrer que està fort i 

organitzat, però el capitalisme intenta autodissoldre’l, atès que  no interessa que es 

conegui la seva existència; cosa que no s’aconsegueix, encara que si que hi ha una 

minoria que l’abandona. Apareixen el CILS i el CSI, d’ideologia completament 

oposada. Quan es crea el CSI els principals sindicats, entre ells els dos espanyols, 

s’hi afilien, abandonant el FSM. CCOO, que va ser membre del FSM fins l’any 1987 

es retira, però val a dir que fins aquell moment cobria una sèrie de necessitats. 

Actualment, ha renunciat a la lluita de classes, el que ens indica que si la burgesia 

canvia de camisa no passa res, però que ho facin els sindicats oficials, si.  

El sindicalisme ha d’intervenir per solucionar els greus problemes que tenim (fam, 

atur, desnonaments, treball precari i exhaustiu, retall de pensions...). La realitat 

actual sindical no és fàcil de canviar, per això cal reconquerir el benestar social a 

Catalunya i al món. Hi ha un recolzament de molts sindicats solidàriament i, per 

tant, no se’ls pot posar tots en el mateix sac, perquè n’hi ha bastants que lluiten 

defensant els drets dels treballadors. La font de finançament és dels treballadors, el 

que pot donar problemes econòmics per pagar les activitats (viatges, traduccions, 

edició de publicacions, etc.). Les retallades per finançar la crisi ens porten a analitzar 

la situació del món, per intentar un model de societat més justa. 

 

El dimarts 25 d’octubre es va fer una xerrada-col·loqui sobre La situació de la dona 

en l’església, amb Mª Pau Trayner Vilanova (membre del CDE i escolàpia, doctora 

en antropologia cultural, llicenciada en filosofia i lletres i en teologia sistemàtica). 

En el tema s’exposa l'actitud que la jerarquia eclesiàstica catòlica manté vers la resta 

de  la comunitat de creients, la qual viu en forma monolítica aquesta postura, no 

coincident, per una banda, amb l'actuació de qui iniciarà una manera de fer no 

centrada en la formació de cap església amb una estructura jeràrquica, sinó en la de 

comunitats de creients, a les quals Jesús aporta la seva manera de fer en la situació 

concreta de la seva època; qüestiona el sistema patriarcal d'Israel; dóna llibertat de 

pensament davant d'un Déu; canvia les estructures elaborades en torn al temple; 

transmet valors diferents a l’organització familiar d'aquell temps i, entre els seus 

deixebles,  tenen  presència destacada les dones.  Però, a partir del segle IV, es va 

produir un canvi en passar d'un sistema d'esglésies locals basades en una pluralitat 

d'esperit comunitari, a un sistema d'església jeràrquica i allunyada dels principis dels 

missatges de Jesús. 
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Per altra banda, la valoració que es fa actualment de la democràcia, del pluralisme i 

dels drets humans, ens mostra una altra fisonomia de la societat. I molts dels 

impediments als quals han de fer front les Dones en l'Església, són fonamentalment 

deguts a la rigidesa abans esmentada, ja que en el terreny de les actuacions 

pràctiques, les estadístiques mostren major quantitat de dones que d'homes actuant 

en diferents àmbits:  religiós -pel tema que ens ocupa, principalment- com monestirs, 

parròquies, xarxes nacionals i internacionals de teòlogues, dones i religió, però 

també en salut, ensenyament i altres. 

Es constata, doncs, que la jerarquia de l'església no és democràtica, les lleis del Dret 

Canònic són obsoletes, i existeix discriminació del sexe femení.  Novament tornem a 

trobar punts de discrepància amb qui fóra l'iniciador d'una forma de vida basada en 

la recerca de la veritat per arribar a ser lliures.         

 

El dimarts 1 de novembre es va fer una Castanyada al local social.  

És un tipus d’activitat que feia molt temps que no fèiem. Una activitat lúdica que va 

resultar molt atractiva, amb música i ball en viu i un petit sopar per apaivagar la gana 

i aguantar fins el final. Va ser molt agradable i valdrà la pena repetir l’experiència de 

tant en tant. 

 

El dimarts 8 de novembre, al local social, es va fer una sessió de cinefòrum 

projectant el documental: “La tierra asoma. Amayuelas”, d’Agustí Corominas. 

En una època en què les multinacionals volen acaparar les terres i el domini sobre els 

recursos naturals: aigua, llavors, coneixements... en un petit poble castellà un grup 

de persones porten més de 20 anys amb la seva lluita per recuperar la vida dels 

pobles i els coneixements dels pagesos. Una recuperació que es fa a través 

d’activitats econòmiques sostenibles i del respecte a la naturalesa i el medi ambient. 

Amayuelas és un poble petit, però no aïllat. Els pobles en el segle XXI no poden 

viure aïllats, diuen, i formen part de diferents xarxes com Plataforma Rural, 

Universitat Rural Paulo Freire o La Via Campesina, amb les quals comparteixen 

problemes, il·lusions i lluites. 

A mida que anem coneixent la seva experiència, els seus conflictes, els seus èxits i 

fracassos, així com l’evolució del poble, veiem com dia a dia, els seus pobladors van 

construint la utopia que un món millor és possible i que en aquest nou món, la terra i 

els camperols han de tenir la seva paraula. 

  

 

NOTES DEL CONSELL  

 

El Consell d’EcoConcern, obert a tots els associats i associades, es reuneix els 

dimarts a les 18 hores i la secretaria de la nostra entitat estarà oberta a l’atenció dels 

socis/sòcies i públic en general, tots els dimarts de 19 a 21 hores.  
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Envia’ns  la teva adreça de correu a: ecoconcern@pangea.org !!! 

 

El dia 16 de desembre, de 10 a 14 hores, es farà una segona sessió de treball per 

acabar de preparar el programa d’activitats del segon quadrimestre. Tothom és 

convidat a participar-hi i  aportar idees. Us hi esperem. Després a dinar. 

 

Agenda d’activitats dimarts - desembre 201177 

 

Les activitats es faran al local social, c/ Mare de Déu del Pilar, 15 pral. (molt a 

prop del Palau de la Música), excepte aquelles per a les quals s’especifiqui un 

lloc diferent. 

 

Dimarts 13 de desembre a les 19:30 hores. 

Xerrada-col·loqui sobre Anàlisi de l’assignatura educació per la ciutadania, sota 

el punt de vista del bonisme, amb Enric Sánchez (coronel d’infanteria, diplomat 

d’estat major, jubilat) i Alfons Banda (membre de la Fundació per la Pau i ex 

director d’escola). 

Bonisme és un terme encunyat en els últims anys per part d’alguns sectors, per 

definir certs esquemes d’actuació social i política que té com a eix essencial la 

posada en pràctica de criteris de diàleg permanent  entre sectors diversos, solidaritat 

amb els desvalguts i tolerància amb els diferents.  

Repàs del contingut de l’assignatura en totes les etapes de l’educació (primària, 

secundària, batxillerat, llicenciatures universitàries i doctorats). Concepte 

d’enginyeria social. 

 

Dimarts 20 de desembre a les 19:30 hores. 

Xerrada-col·loqui sobre Física quàntica, La informació i la naturalesa 

quàntiques de la realitat, amb Arnau Riera Graells (físic i investigador). 

A principis del segle XX es va descobrir que el món microscòpic es regeix per unes 

lleis molt diferents a què estem acostumats en la nostra vida quotidiana: la física 

quàntica. L’objectiu d’aquesta xerrada és fer una introducció a la física quàntica, 

analitzar les seves conseqüències filosòfiques i presentar les seves aplicacions en el 

tractament i la transmissió de la informació, el que es coneix com informació 

quàntica. 

A les 21,30 hores Sopar de Nadal.   

 

      ECOCONCERN-INNOVACIÓ SOCIAL 

             Mare de Déu del Pilar, 15, principal. 08003 BARCELONA  

Telèfon: 93 319 03 51   Correu electrònic: ecoconcern@pangea.org 

     Web: http://www.pangea.org/ecoconcern 

                Twitter d’EcoConcern: http://twitter.com/EcoConcern_BCN 
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