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Butlletí virtual del Concurs Bíblic de Catalunya® 
Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya 
 

 

 

 
 

Presentació 
 
 
Hola a tots!: 
 
El Concurs Bíblic de Catalunya fa “25 ANYS” i 
volem celebrar-ho amb tots els que al llarg d’aquest 
temps han col·laborat a fer-lo possible. 
 
Sobretot i principalment els Mestres i Professors de 
Religió que amb la vostra feina a les escoles ens heu 
donat sempre suport. També els Catequistes que, 
amb la vostra activitat a les Parròquies, heu volgut 
que el Concurs fos un complement de la vostra 
tasca. 
 
A tots els Col·laboradors que per la seva feina de tot 
el curs, des d’escollir el tema, preparar les preguntes 
dels qüestionaris, cuidar de la tramesa a les escoles i 
parròquies, classificar i repassar els treballs rebuts, 
qualificar-los, escollir els premis i els obsequis i 
preparar-los i remetre’ls a cada bisbat per lliurar-los 
en el seu dia a tots els guardonats. I no oblidem els 
que amb el seu ajut econòmic fan possible tots els 
treballs per aconseguir el nostre objectiu. 
 
El nostre agraïment a tothom. 
 
Com sempre, la finalitat del Concurs Bíblic de 
Catalunya ha estat estimular els nois i noies de les 
escoles públiques i privades i de les catequesis de 
les parròquies perquè coneguin Déu a través de les 
ensenyances de la Bíblia i, mitjançant aquest 
coneixement, arribin a la trobada íntima i lliure amb la 
persona de Jesucrist. 
 
Donem gràcies a Déu que ens ha permès arribar fins 
aquí i a tots us demanem les vostres pregàries i la 
col·laboració perquè el Concurs Bíblic pugui 
continuar escampant la llavor de l’Evangeli. 
 
 
 
  

Allò que nodreix l’home 
no són els fruits de la terra, 
sinó la teva Paraula, Senyor, 
que manté amb vida 
tots els qui creuen en tu. 
 

Saviesa 16,26 
 

 

 

 
 
 
 
 
   

 
Així com Jesús va invitar un jove 
a seguir-lo, així la invitació ha de 
ser proposada novament avui a 
nens, nois, adolescents i joves 
perquè puguin trobar la resposta 
a la seva recerca en la paraula 
del Senyor Jesús. En l’animació 
bíblica de la pastoral juvenil, es 
tindrà en compte la invitació de 
Benet XVI: “Estimats joves, us 
exhorto a adquirir familiaritat 
amb la Bíblia, a tenir-la a mà 
perquè sigui per a vosaltres com 
una brúixola que indica el camí a 
seguir” (missatge a la XXI 
Jornada Mundial de la Joventut, 9 
abril 2006). S’espera que es 
presenti l’Escriptura en les seves 
implicacions vocacionals de 
manera que ajudi i orienti molts 
joves en la seva decisió 
vocacional, àdhuc fins a la 
consagració total. Que la 
comunitat cristiana aculli, escolti 
i acompanyi les joves 
generacions amb amor, de 
manera que siguin iniciades en el 
coneixement de les Escriptures 
per educadors, veritables 
testimonis apassionats per la 
paraula de Déu. D’aquesta 
manera, que també els joves 
siguin guiats a estimar i a 
comunicar l’Evangeli, sobretot 
als seus coetanis. 
 

Sínode sobre la Paraula de Déu 
Proposta 34 

Roma, 5-26 octubre 2008 
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Concurs Bíblic - Notícies 
 
 
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA: 
 
 

 
CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA - PARTICIPANTS
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Participants al Concurs Bíblic del any passat (2008-2009) 
 

XXIV Concurs Bíblic  40.451 
          X Concurs Bíblic de Dibuix 22.085 
        XX Concurs Bíblic de Redacció   1.008 
            I Concurs Bíblic Informàtic      331 
 

     TOTAL PARTICIPANTS: 63.875 
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Hem fet tramesa per correu de les bases y qüestionaris del Concurs Bíblic a: 
 

3.050  Centres escolars 
1.500  Centres de catequesis parroquials 
   600  Associats a la Federació de Cristians de Catalunya 
1.200  Contactes Institucionals 
 

En total son 6.300 els enviaments que hem “sembrat”. 
 

����������� 
 

Hem enviat per via e.mail les bases i qüestionaris del Concurs Bíblic als Centres, Parròquies i contactes 
que disposaven d’adreça electrònica. 
 

Ens falten adreces e.mail personals de catequistes, mestres i professors de religió. Agrairíem 
que ens les faciliteu. 
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Amb motiu dels “25 anys” del Concurs Bíblic, aquest any voldríem regalar, com a premi de 
participació, un exemplar del Nou Testament a cada participant. 
Això ens comporta una inversió considerable que, amb l’ajuda de Déu i de molts, farem tot el 
possible per assolir. 
Ens anima el convenciment que fem un servei important. 
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A la nostra web, www.concursbiblic.com podeu: 
 

• Trobar-hi les bases i qüestionaris del Concurs Bíblic d’aquest any. Les podeu 
baixar directament si voleu. 

• Consultar el text de la Bíblia que vulgueu, perquè hi ha tota la Bíblia a la vostra 
disposició. 

• Veure els noms dels premiats del Concurs Bíblic de l’any passat. El cercador 
intern de la web us dirigirà directament a l’espai de dades del referenciat. 

• Veure els treballs premiats del Concurs Bíblic Informàtic de l’any passat. 
• Veure tots el Butlletins publicats. Els podeu imprimir/guardar. 

 
����������� 

 
Si voleu que fem arribar -a vosaltres o als amics- les bases, qüestionaris i butlletins, de forma 
particularitzada, ens ho feu saber per: 

• e.mail:  info.cbc@concursbiblic.com 
• Correus: Apartat de Correus, 936 – 08220 – Terrassa 
• Telèfon: 93.780.98.88 (tardes laborables de 5 a 7) 
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Mestres i Professors de Religió - Notícies 
 
DEL DISCURS DEL PAPA BENET XVI ALS MESTRES DE RELIGIÓ CATÒLICA 
 
“El vostre servei, estimats amics, s’emmarca precisament en aquest fonamental encreuament de 
camins, en el qual – sense impròpies invasions de terreny o confusió de papers - es troben la universal 
tensió cap a la veritat i el bimil·lenari testimoni dels creients a la llum de la fe; els extraordinaris cimals 
del coneixement i de l’art, conquistats per l’esperit humà, amb la fecunditat del missatge cristià, tan 
arrelada en la cultura i la vida del poble italià. Amb la plena i reconeguda dignitat escolar del vostre 
ensenyament, contribuïu, d’una banda, a donar una ànima a l’escola i, de l’altra, a assegurar a la 
fe cristiana plena ciutadania en els llocs de l’educació i de la cultura en general. 
 
Gràcies a l’ensenyament de la religió catòlica, l’escola i la societat s’enriqueixen amb vertaders 
laboratoris de cultura i d’humanitat, en els quals, desxifrant l’aportació significativa del cristianisme, es 
capacita la persona per descobrir el bé i per créixer en la responsabilitat, per buscar l’intercanvi, afinant 
el sentit crític i per recórrer als dons del passat de manera que es pugui comprendre millor el present i 
projectar-se conscientment cap al futur.” 
 
 
FRASES INTERESSANTS D’UNA PROFESSORA 
 
La Margarida Roca és llicenciada en Geografia i Història i treballa com a professora de llengua 
catalana a un institut d’Igualada: Diu que cada any ha participat al Concurs Bíblic i que, malgrat no 
considerar-se una entesa en temes bíblics, li agrada llegir tant l’Antic com el Nou Testament. Com a 
professora de Llengua i Literatura, veu que “cada vegada es fa més palès el desconeixement que tenim 
sobre la Bíblia. Els nostres orígens culturals, ja no dic religiosos, són el cristianisme: L’art, la literatura, la 
música, les festivitats.... estem immersos en un món amb arrels cristianes. Desconèixer la Bíblia dificulta 
la comprensió de la nostra cultura, ens empobreix intel·lectualment...”. 
 
Els motius d’aquest desconeixement sovint radiquen, segons ens explica, en el fet que “la nostra 
societat ha confós el cristianisme amb l’actuació d’alguns responsables de la jerarquia eclesiàstica, que 
només lluiten pel poder. Sap greu. Potser caldria que la societat veiés el cristianisme des d’una altra 
òptica: la dels que lluiten per una societat mes justa”. 
 
 

 

ISCREB 
 
 

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES 
RELIGIOSES DE BARCELONA 

www.iscreb.org 
 

Cursos per a l’obtenció de la DECA 
 

Ofereix la possibilitat de cursar els crèdits 
necessaris per a l’obtenció del títol de la DECA. 

 

Aquest títol capacita mestres i professors per 
a la docència de la Religió a Educació Infantil, 

Primària i Secundària. 
 

Aquests crèdits s’imparteixen per internet 
 

 

  

RECURSOS DIDÀCTICS 
 
 

ASSOCIACIÓ BÍBLICA DE CATALUNYA 
www.abcat.org 

 
Hi figura un ampli ventall de edicions bíbliques, atles 
i mapes bíblics. Algunes d’elles amb DVD 
 

HDH COMMUNICATIONS 
http://hdhcommunications.com 

 
A la secció: 

DVD & LIBROS DEL VATICANO 
Hi ha moltes novetats d’audiovisuals 

(algunes en espanyol) 
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Formació Bíblica 
 
 

 
BASE PER LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT BÍBLIC 
Font: Pere Masó – Grup Avant 

 
Tanmateix no podem oblidar que les reflexions de la Teologia moral brollen d’una experiència ètica a 
l’interior d’una experiència de fe, l’experiència del trobament personal amb Jesús. Per tant les reflexions 
de la Teologia Moral parteixen d’un punt de vista específic que no podem pas oblidar, ja que es tracta 
de l’experiència moral viscuda en la fe cristiana. Per això Joan Pau II afirma que “La Teologia moral (...) 
és també teologia, en tant que reconeix el principi i fi del comportament humà en Aquell que “només es 
bo” i que, donant-se a l’home en Crist, li ofereix les benaurances de la vida divina”. 
 
L’origen i el fonament de la moral cristiana parteixen de l’experiència de la trobada de l’home 
amb Déu a través de Jesús. És a dir, l’experiència ètica d’un cristià arrela en una experiència de 
relació i comunicació amb Déu. L’acolliment de la Revelació de Déu, manifestada sobretot en la Vida, 
Mort i Resurrecció de Jesús, crea en els creients un espai nou que possibilita el coneixement veritable 
de la realitat de l’home i del món, i a partir d’aquest espai nou, que és la relació de l’home amb Déu a 
través de Jesús, el creient interpreta la realitat amb els ulls de la fe. I aquest és el punt de vista específic 
de la moral cristiana que no podem pas oblidar. 
 
 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ 

 
 

www.concursbiblic.com 
 

info.cbc@concursbiblic.com 
 

Tel.: 93.780.98.88 (tardes laborables de 5 a 7) 
 

Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya 
Blasco de Garay, 34, baixos – 08224 – TERRASSA 

 
 

El que no l’interessi aquest butlletí, 
agrairem que ens ho comuniqui 

 
 
 
 

VOLS QUE UN TEU AMIC REBI 
PERIÒDICAMENT AQUEST BUTLLETÍ? 

 
 

Fes-nos-ho saber 
 
 

 


