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XXVI Concurs Bíblic de Catalunya
2010 - 2011

El Concurs Bíblic de Catalunya d’aquest any ja està en marxa!
Amb 4 modalitats:
• Concurs Bíblic (Edició XXVI)
• Concurs Bíblic de Dibuix (Edició XXII)
• Concurs Bíblic de Dibuix (Edició XII)
• Concurs Bíblic Informàtic (Edició III)
Tota la documentació ha estat tramesa per correu postal i via E-mail (si és que ens consta en la
nostra base de dades)
La tramesa per correus postal ha tingut aquesta distribució:
• 3.064 Centres Escolars
• 1.502 Catequesis Parroquials
• Delegacions d’Ensenyament de cada Bisbat
• SIC - Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears
• FECC – Fundació Escola Cristiana de Catalunya
• Membres de la Federació de Cristians de Catalunya
La tramesa via E-mail ha estat superior a 3.000 enviaments
Recordem que també podeu trobar i baixar-vos aquesta documentació de la nostra web:

www.concursbiblic.com
ENVIAMENT DE TREBALLS
(A partir del 2 de novembre de 2010 i fins el 15 de febrer de 2011)
Els treballs s’han d’enviar a:
Federació de Cristians de Catalunya “Grup Avant”
Apartat de Correus 936 – 08220 TERRASSA
o
Centre Eclesial – Carrer Blasco de Garay, 34, baixos – 08224 TERRASSA
El Concurs Bíblic Informàtic s’ha d’enviar via internet
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Nous Projectes

BUSQUEM COL·LABORADORS
Per fer més eficaç la tasca evangelitzadora del Concurs Bíblic,
busquem col·laboradors per cada un d’aquests nous projectes:

1. CONCURS BÍBLIC UNIVERSITARI
XI EDICIÓ

Amb vint-i-cinc anys de Concurs Bíblic a les escoles i catequesis, ja són milers els alumnes que hi han
participat. Actualment, molts d’ells han arribat a la universitat. Evidentment, desconeixem el procés de
creixement i de formació que hauran seguit. A la universitat ja no hi ha els agents −mestres i
catequistes− que en la infantesa els van facilitar el coneixement bíblic; tanmateix, la nostra voluntat
d’ajudar els ara joves a descobrir i enamorar-se de Jesucrist és la mateixa.
El nostre desig és que el Concurs Bíblic Universitari sigui participat per les bases de l’alumnat de totes
les universitats catalanes. És a dir, hem de proposar un concurs atractiu per a tot l’alumnat i evitar que
els participants siguin només els ja “convençuts”, o els d’una concreta universitat o aquells que
pertanyen a un determinat tarannà eclesial.

Busquem col·laboradors per a iniciar una nova etapa del Concurs Bíblic Universitari en la línia
que indiquem

2. DELEGATS DEL CONCURS BÍBLIC

EN L’ÀMBIT DE CATALUNYA I ANDORRA

Més de 65.000 participants de més de 680 centres de Catalunya i Andorra constitueixen un nombre
important de joves que d’alguna manera han estat influïts per l’esperit del Concurs bíblic. El total
correspon a un 20% dels centres escolars del país. Aquest és un percentatge alt, però encara ho és
més (un 80%) el que no hi participa. Desconeixem les raons exactes per les quals aquests altres
centres no han respost a la nostra invitació. Ens sembla que un camí per salvar aquesta diferència
seria crear una xarxa de persones que, en el seu municipi o comarca, vulguin representar el Concurs
Bíblic i divulgar-lo a través del contacte amb les escoles i amb els mestres i catequistes.

Busquem persones que valorant les finalitats del Concurs Bíblic, el vulguin representar en els
seu municipi o comarca per apropar-se als que ja hi participen i engrescar els qui no ho fan.
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3. CREACIÓ I COORDINACIÓ DE GRUPS/TALLERS BÍBLICS JUVENILS EN
L’ÀMBIT DE CATALUNYA I ANDORRA

La continuïtat dels fruits de la participació en el Concurs Bíblic es podria assegurar a través de tallers
d’aprofundiment de la Paraula de Déu. Grups que de manera metòdica, formal i periòdica treballin el text
bíblic. Des de la web del Concurs es facilitarà material per aquests grups que podrien ser conduïts pels
mateixos professors de religió o catequistes.

Cerquem col·laboradors per a crear un equip central i impulsar els de base.

4. EL CONCURS BÍBLIC OFERT AL MÓN A TRAVÉS DE LA NOSTRA WEB
Vint-i-cinc anys de Concurs Bíblic representa molt d’esforç, molta constància i, perquè no dir-ho, molta
creativitat per part dels qui el fem possible. L’experiència ens mostra que el nostre treball és un servei
eclesial important i que reverteix positivament en l’educació dels participants i en la seva formació cívic religiosa. En un món globalitzat on la tècnica ens possibilita de conèixer i compartir moltes experiències,
nosaltres volem posar la nostra a l’abast de tothom. És a dir, fer públiques tota la informació sobre
l’organització del Concurs bíblic, tot el seu historial, les seves finalitats, el mètode de treball, etc., a
l’abast de tothom. Desitjaríem que altres comunitats d’altres països s’animessin a fer la nostra
experiència, a iniciar el seu propi Concurs Bíblic.

Cerquem col·laboradors per posar tota aquesta informació a la web en diverses llengües.

5. CONCURS BÍBLIC MENSUAL A LA WEB
Amb ocasió del vint-i-cinquè aniversari hem obsequiat un exemplar del Nou Testament a cada
participant. Volem anar més enllà i contribuir a la seva “utilització”. Una manera seria la de convocar un
Concurs bíblic mensual a través de la web que no comportés gaire temps de dedicació, però que fos
necessari fer una cerca en el text bíblic.

Cerquem col·laboradors per organitzar aquest concurs mensual i definir-ne les condicions i els
premis.

6. CARNET PERSONALITZAT DEL CONCURS BÍBLIC
Ens agradaria que el participant del Concurs bíblic, per aquest fet, adquirís un “status” que quedés
plasmat en la possessió d’un carnet. Demanar aquest carnet hauria de comportar un mínim de
compromís, d’acceptació d’unes regles. El carnet hauria de possibilitar la comunicació entre els
organitzadors i els participants del Concurs i entre ells i, d’alguna manera fer acréixer el sentiment de
pertinença al grup del Concurs.

Cerquem col·laboradors que creïn aquest carnet, el dissenyin i en fixin les condicions per
assolir-lo i els avantatges de posseir-lo
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7. DIBUIXOS BIBLICS PER PINTAR
Hi ha moltes circumstàncies en què certs materials poden esdevenir catequètics. Voldríem oferir a través
de la nostra web un ventall de dibuixos pensats per a infants entre quatre i set anys (siluetes per a ser
colorejades), representant escenes bíbliques. En la pàgina dibuixada s’hi podria inserir un text relatiu a
l’escena representada. Pensem que aquest material pot ser útil per a pares, avis i cuidadors en general,
quan els infants pinten les imatges, amb vista a explicar què representa la figura.

Cerquem col·laboradors per a crear aquest material.

8. PRESENTACIONS BÍBLIQUES VIA INTERNET
(en format Power Point, Vídeos You Toube)

Són moltes les presentacions que circulen per la xarxa i que els nostres amics ens envien. Algunes ens
fan bé pel seu contingut. Voldríem que la nostra web disposés d’un bon arxiu de presentacions amb
missatge evangèlic per aquells que en vulguin gaudir i les vulguin divulgar usant-les com a eina
evangelitzadora. En aquest arxiu s’hi podrien incloure també presentacions fetes pels mateixos
participants en el Concurs.

Cerquem col·laboradors que vulguin crear aquest arxiu, cercant totes aquelles presentacions de
qualitat que hi ha en la xarxa i demanant-ne els permisos si és el cas.

9. ARXIU D’IMATGES BÍBLIQUES I DE VALORS HUMANS I SOCIALS
Molts dels treballs que es reben a la secretaria del Concurs bíblic contenen les mateixes imatges perquè
s’han trobat en el mateix cercador. Desitjaríem que la nostra web fos un referent per trobar-hi imatges
bíbliques de qualitat, de virtuts humanes i de valors socials per al seu ús en treballs i presentacions de
tot tipus. Es podrien confegir uns arxius per matèries que en facilitessin la seva localització.

Cerquem col·laboradors que vulguin crear aquest arxiu d’imatges, assolint-ne els drets de les
que ja existeixen i potser creant-ne de noves.

10. CALENDARI BÍBLIC DIARI
El coneixement bíblic és pobre si no estimula el creixement íntegre de la persona, si no l’empeny a la
vida comunitària, si no la convida a la pregària. Una manera de contribuir a aquestes finalitats per als
joves podria ser la d’incloure en la nostra web un calendari bíblic. Aquest podria contenir: un missatge
evangèlic per cada mes; la cita evangèlica de cada dia amb una breu explicació i una pregària que s’hi
relacioni. Convindria que és pogués editar cada una de les parts.

Cerquem col·laboradors per a crear aquest calendari
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11. SELECCIÓ DE PREGÀRIES
La pregària espontània del cristià és, sens dubte, signe de la seva riquesa interior i palesa la confiança
en el Pare. Tanmateix, la història del cristianisme ens ha fornit una munió de pregàries que, sorgides de
manera espontània d’aquell que les ha pronunciades per primer cop, han estat considerades
posteriorment com a pròpies, generació rere generació. La més emblemàtica per al cristià és, sens
dubte, el Parenostre que Jesús mateix ens va ensenyar. N’hi ha moltes altres que avui malauradament
els nostres infants no coneixen.
La nostra web podria oferir-ne un bon ventall, incloent-hi les d’aquelles persones contemporànies que
ens són un referent de vida i fidelitat cristiana.

Cerquem col·laboradors que vulguin crear aquesta selecció de pregàries d’avui i de sempre.

12. CANÇONER CRISTIÀ (Amb lletra, partitura i cant coral)
Hi ha cançons molt adients per a celebracions litúrgiques, familiars, esplais, catequesi. Hi ha persones
amb gran capacitat per a conèixer-les, memoritzar-les i cantar-les. Però no tothom està dotat d’aquestes
capacitats. La nostra web els podria oferir una recopilació d’aquests cants: lletra, música i gravació de
veu.

Cerquem col·laboradors que puguin confegir aquest cançoner i tenir-lo al dia.

13. FITXES BÍBLIQUES TEMÀTIQUES
La bíblia catalana (BCI) conté un índex temàtic molt útil de cara a localitzar textos referits a un aspecte
determinat. La nostra web podria completar aquesta eina a través d’unes fitxes adreçades als joves on
els diversos temes, a partir dels textos bíblics, fossin presentats de manera més deixatada.

Cerquem Col·laboradors que puguin fer aquest treball de presentació de diversos temes a partir
del missatge bíblic.

14. CALENDARI MENSUAL DE PREGÀRIES
El llibre de la Bíblia ens presenta el diàleg constant de Déu amb la humanitat a fi que el coneguin. Les
vies d’aquest diàleg són múltiples i van des del més íntim del cor de l’home fins a l’esdeveniment històric
d’Israel més inesperat. La pregària per antonomàsia del cristià, el Parenostre, és el paradigma de la
nostra pregària. Jesús ens ensenya a lloar el Pare, a demanar i desitjar que es faci la seva voluntat, a
demanar el pa de cada dia, a perdonar els qui ens ofenen i a demanar de ser alliberats del mal. És
significatiu el fet que Jesús ens indueix a pregar en primera persona, però del plural. Per tant, a pregar
nosaltres, amb els altres i per als altres. Considerem que serà un bon servei que des de la nostra web
contribuïm a estimular la pregària personal dels joves proposant unes intencions i formes específiques
de pregària per cada dia del mes. Haurien de ser unes pregàries inspirades en el paradigma del
Parenostre i que tinguessin presents les necessitats dels altres: els de més a prop i els qui es troben
lluny d’ells.

Cerquem col·laboradors que puguin bastir aquest calendari de propostes de pregària
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15. REVISIÓ EVANGÈLICA DE COMPORTAMENTS HUMANS JOVENÍVOLS
(metodologia del cas)

El testimoni dels altres ha estat sempre alliçonador (tant en clau positiva com en clau negativa). Des de
la nostra web podríem fornir material guia per al treball de grups: es tractaria d’oferir casos d’actuacions
o comportaments concrets per a ser posteriorment analitzats a la llum de la raó i de l’evangeli.

Cerquem col·laboradors que puguin crear aquest apartat i anar-lo actualitzant tot mantenint
contacte amb els diversos grups.

16. MONOGRAFIES DE VALORS EVANGÈLICS
El testimoni d’aquells que viuen amb coherència la seva fidelitat al Crist ens és model i estímul per al
nostre propi seguiment del Ressuscitat. Els valors evangèlics de figures com ara la M. Teresa de
Calcuta o la de Vicenç Ferrer són preuats mundialment. Des del punt de vista cristià, a més del testimoni
de figures contemporànies, els sants en són proposats com a model a seguir. Seria bo que en la nostra
web el jove pugui trobar explicats i documentats els valors evangèlics, per tal que llur imitació els ajudi a
créixer en la seva formació.

Cerquem col·laboradors que puguin crear aquest apartat.

17. PASSATGES BÍBLICS I VIDES EXEMPLARS
PRESENTATS EN FORMA DE CÒMIC

L’eficàcia de qualsevol proposta formativa depèn en gran part del tipus de presentació que se’n fa. Quan
aquella s’adreça als infants i joves, una de les més reeixides és la del còmic. Seria interessant que en la
nostra web els infants i joves trobessin representats en aquesta modalitat alguns dels passatges bíblics
més importants i també algunes de les vides exemplars més significatives.

Cerquem col·laboradors que puguin crear aquest apartat i fornir-lo de material

18. BIBLIOGRAFIA SOBRE TEMÀTICA BÍBLICA PER A JOVES
Qui no s’ha trobat mai amb un cert dilema a l’hora d’obsequiar un bon llibre a un jove? El desideràtum és
trobar-ne un que fonamenti el seu contingut en els valors humanitzadors de l’evangeli. Desitjaríem oferir
a través de la nostra web un elenc de llibres recomanats pel seu valor formatiu i classificats per
temàtiques i edats a les quals s’adreça, incloent-hi les corresponents fitxes tècniques. Aquest apartat es
podria enriquir amb el comentari que volguessin enviar els eventuals lectors.

Cerquem col·laboradors que puguin crear aquest apartat, actualitzant-lo i fomentant el contacte
amb els lectors que vulguin fer arribar els seus comentaris.
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19. BIOGRAFIES DE VIDES EXEMPLARS
El testimoni d’aquells que esdevenen models de vida per als altres s’enriqueix quan descobrim les raons
últimes que els han mogut a seguir el camí de Jesús. Faríem un bon servei als joves que cerquen en el
testimoniatge d’altres les raons que donen sentit al seu pas per la vida, si la nostra web presentés a títol
de biografia, amb senzillesa i naturalitat, les raons profundes que han fet que persones com ells hagin
fet coses humanament grans.

Cerquem col·laboradors que puguin confegir aquest apartat

20. ICONA DEL CONCURS BÍBLIC

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, MARE DEL CONCURS BÍBLIC

El Concurs Bíblic de Catalunya ha sentit i tingut sempre la protecció i la benedicció de la Mare de Déu.
Per tots els qui el fem possible, la Mare de Déu és la nostra força prop del seu Fill, Jesucrist. Com ens
agradaria poder compartir aquesta certesa amb tots els qui fan possible el Concurs a les escoles i a les
catequesis! Ens preguntem si ens hi podria ajudar el fet que el Concurs tingués una icona específica de
la Mare de Déu.
Podria ser la imatge de la Mare de Déu de Montserrat amb el títol de Mare del Concurs Bíblic de
Catalunya? Com podríem fer arribar aquesta icona als participants?

Cerquem col·laboradors que tractin aquesta proposta i trobin la manera de fer-la realitat.

Si pots i vols aportar el teu tarannà i una part del teu temps en algun
d’aquests projectes, fes-nos-ho saber a:
grupavant@concursbiblic.com
Després, nosaltres ens posarem en contacte amb tu per concretar i
activar la teva col·laboració dins l’equip del projecte escollit
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Formació Bíblica
La Bíblia, font de VALORS humans i socials
Cal passar del VALOR a la VIRTUT
Hi ha moltes qualitats que observem en les persones i en les coses que ens susciten preament. És el
que entenem per VALOR; és a dir, un bé que reconeixem i acceptem individualment i/o col·lectivament.
A nivell social, el mot i el concepte de VALOR sovintegen en el diàleg interpersonal, en el discurs polític,
en la reflexió religiosa/espiritual, en els articles d’opinió i, en general, en els mitjans de comunicació.
S’apel·la a un determinat valor més que no pas a un altre per a fonamentar una opinió, una actuació
política, una cosmovisió, una anàlisi d’un fet, etc.
De VALORS, n’hi ha de moltes menes: humans, universals, morals, socials, polítics, culturals, de partit,
democràtics, econòmics, religiosos, evangèlics...
Des de la concepció cristiana de la vida, sabem i creiem que en Jesús de Natzaret, en la seva paraula i
en els fets de la seva vida, que culminen en la mort en creu i en la seva resurrecció, l’home de tots els
temps i de totes les cultures troba llum suficient per a descobrir-hi, de manera objectiva, els valors que,
encarnant-los, l’humanitzen alhora que generen una societat més justa, pacífica i fraterna.
En una societat plural com és la nostra, és molt comprensible que hi hagi definits una gran pluralitat de
VALORS. El que no és tan comprensible, però és una realitat constatable, és que, en la manera
d’entendre’ls hi ha sovint una veritable oposició i, fins i tot, contradicció. ¿No és aquest el cas dels
VALORS de la vida, de la família, de la nació, de la cultura, de l’educació, de la llibertat, del bé comú,
per citar-ne alguns dels que en el nostre país i de manera col·lectiva es viuen amb més tensió?
¿És eliminable o, si més no, salvable aquesta oposició i contradicció? És evident que l’educació és
fonamental perquè tota persona pugui copsar i aprendre amb objectivitat els VALORS que, com a
individu, la fan créixer i refusar allò que de manera personal i col·lectiva la corrompen.
Però ens cal anar més enllà. Adonem-nos que, no rarament, l’oposició i la contradicció estan en
nosaltres mateixos. I ho estan quan, conscients dels VALORS que en la nostra vida personal i col·lectiva
generen sengles centres d’interès per a nosaltres, ens limitem a defensar-los, a ponderar-los, a
reclamar-ne la plasmació, però no els integrem en la nostra existència. Hom pot ser un admirador ben
profund de VALORS i alhora romandre’n ben distant, perquè no els encarna en la seva vida. Hi ha
una dita castellana que encaixa perfectament aquí: “En los valores, importa la práctica y no la plática”.
Cal passar del VALOR a la VIRTUT: és a dir, a l’esforç esdevingut hàbit operatiu en funció
d’aquell bé (valor) que defensem.
Tornem al reguitzell de VALORS que vivim en forta tensió en el nostre país. Siguem d’aquells que han
passat de la “defensa” dels VALORS objectius de la vida, de la família, de la nació, de la cultura, de
l’educació, de la llibertat, del bé comú, a la “virtuositat”: l’acció continuada i persistent amb vista a fer-los
realitat.
Concepció Huerta

(Escrit publicat en el número 366 de “Radar Social” de la F.C.C)
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Reflexions sobre la pàgina web Sexe Joves
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Salut han fet públic la web “Sexe Joves” en el
domini gencat, dirigida especialment als adolescents i joves sobre temes relacionats amb la sexualitat. Per causa dels criteris
que s’hi s’esmenten, i per la confusió que pot crear sobre els VALORS morals en els adolescents i en els joves, la Delegació
diocesana de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona vol oferir la seva reflexió a les persones que cerquen, sobre
aquesta matèria, un criteri cristià, i també com a expressió d’una part de la societat catalana que es preocupa per l’educació
dels seus adolescents i joves i no es veu reflectida en els judicis i els criteris promoguts des d’una entitat pública com és el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El document, en principi, no formula judicis ètics; es presenta com una pàgina informativa i neutra. Però en aquests temes, la
simple informació és ja una opció ètica clara. L’opció és aquesta: en temes de sexualitat i embaràs, l’interessat o interessada té
al davant obertes totes les possibilitats; qualsevol decisió que prengui és bona. Es tracta només d’informar.
Aquest és un criteri pervers. No s’accepta aquest criteri en cap altre àmbit dels comportaments humans: en els negocis, en la
circulació, en l’educació dels fills, en la pràctica mèdica o judicial, en la resolució dels conflictes entre persones, entre grups o
entre pobles. En tots els àmbits de la vida humana, sabem que hi ha comportaments positius i comportaments negatius, cosa
que vol dir que són èticament bons o èticament dolents. Si algú es presenta dient que tot és permès, serà acusat de ser un
ésser socialment perillós. En canvi, aquest és el criteri d’aquest document pel que fa a l’experiència sexual, les relacions de
parella, la regulació de la natalitat o l’avortament.

Segons la Delegació de Pastoral Familiar, la web del Departament de Salut de la
Generalitat fa una obra socialment i educativament molt negativa
El document aplica, sense pràcticament cap limitació, el criteri de la permissivitat total en l’àmbit de la sexualitat i la parella,
erigit en dret que hom pot exigir als educadors i a la societat. Per evitar una visió negativa de la sexualitat s’acaba permetent i
fins i tot promovent tot tipus d’experiències, com si la permissivitat total fos garantia de validesa ètica, de salut psíquica i de
realització personal.
L’àmbit de les relacions humanes i de la sexualitat, com tots els altres, s’ha de viure segons el criteri fonamental de l’autèntica
vida humana. Aquesta està marcada per l’amor personal i el respecte a tota vida humana, ja des del primer moment. Els tabús i
les repressions no se superen a base d’acceptar qualsevol tipus d’experiències, perquè aquestes acaben fent mal a l’altre i a
un mateix. Només la recerca sincera de ser fidel als VALORS morals poden ajudar a fer créixer la persona i oferir-li una
veritable realització personal. La veritable vida ètica consisteix a sotmetre i orientar les pròpies tendències biològiques, també
les sexuals, a l’amor autèntic, madur i sincer, a la persona de l’altre, i al servei respectuós a la nova vida que pot aparèixer en
la relació sexual.
El cos no és una joguina, no té com a finalitat ser una caixa de ressonància per aconseguir el màxim de plaer. Els altres no són
objectes per aconseguir relacions efímeres i sense valor d’acord amb interessos personals primaris, com presenta la pàgina
Sexe Joves. Des de la nostra postura cristiana podem aportar-hi una nova visió: les relacions sexuals tenen un valor més gran
quan es reconeix que han de ser fruit d’una donació personal, donació d’amor total, i que signifiquen el compromís fidel,
responsable i definitiu, com pertany a la dignitat de l’ésser humà. Afirmem també que la vida és sagrada i inviolable, i que
mereix tot el respecte i protecció des del primer moment fins al darrer.
El document del Departament de la Salut de la Generalitat fa una obra socialment i educativament molt negativa. Amb l’excusa
de la informació alliberadora i neutra, de fet promou una concepció de les relacions humanes i de la sexualitat que destrueix
l’obra educativa de les famílies i de les escoles, perquè l’educació dels fills és un dret inalienable dels pares. Ho lamentem,
perquè la Generalitat és el nostre govern, i creiem que s’hauria de posar al servei dels esforços i els ineludibles drets i deures
educatius dels pares, de les escoles i de tota la societat, que intenten que els nostres adolescents i joves creixin en el respecte,
l’amor personal i la seva realització autèntica, i en respecte de tots aquells VALORS que donen sentit a la vida de les persones
i de les famílies.
Escrit publicar a “Catalunya Cristiana”
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El que no l’interessi aquest butlletí,
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