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Butlletí virtual del Concurs Bíblic de Catalunya®
Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya
Aquest Butlletí el reben 3.359 persones

Presentació

ENVIAMENT DE TREBALLS
FINS AL:

15 DE FEBRER
Més informació: pàgina 2

CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA
PER A UNIVERSITARIS
LA CONVOCATÒRIA CONTINUA PRESENT A TOTES
LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Més informació: pàgina 3

NOUS PROJECTES
JA EN MARXA

DELEGATS DEL CONCURS BÍBLIC
EN L’ÀMBIT DE CATALUNYA I ANDORRA
Més informació: pàgina 4

SOLIDARITAT

VALOR HUMÀ I SOCIAL

Comunica’ns les activitats de solidaritat que portes a
terme i nosaltres t’ajudarem a donar-les a conèixer
Més informació: pàgina 5

www.concursbiblic.com
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info.cbc@concursbiblic.com
Apartat de Correus, 936 – 08220 - TERRASSA
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Enviament de Treballs

DATA LÍMIT:

15 de febrer
RECORDEU:
Les escoles o grups de catequesi participants han d’enviar els treballs en una sola
tramesa, juntament amb la FITXA DEL CENTRE PARTICIPANT degudament
complimentada. Indicar el BISBAT en el sobre.
Els dibuixos (Concurs Bíblic Dibuix) han d’anar amb la mateixa tramesa dels qüestionaris
(XXVI Concurs Bíblic) de la classe, però sempre separats dels qüestionaris i no
grapats.
El treball del XXII Concurs Bíblic Redacció es presentarà de forma individual. Els
presentats en grup no entraran a la convocatòria.
Us demanem el nom de l’alumne ben escrit i clar, amb MAJÚSCULES en els
qüestionaris i dibuixos, junt amb el: Nom del Centre, Població, Adreça i Bisbat.
Pels participants amb grau de discapacitat s’acompanyarà el treball amb un
CERTIFICAT NOMINAL del centre indicant el tipus de minusvàlua.

www.concursbiblic.com

Més informació de les BASES:

ELS TREBALLS S’HAN D’ENVIAR:
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

www.concursbiblic.com
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XI Concurs Bíblic per a Universitaris
Tema: “La Bíblia, font de valors humans i socials: el valor de la dignitat de la persona”
BASES DEL CONCURS
DEFINICIÓ

Amb vint-i-cinc anys de Concurs Bíblic, creat per la Federació de Cristians de Catalunya - Grup Avant de Terrassa, a les
escoles i entitats infantils i juvenils, ja són milers els alumnes que hi han participat.
Actualment, molts d’ells han arribat a la universitat. La nostra voluntat és ajudar els joves a descobrir i a enamorar-se de la font
de vida que es troba a la Bíblia.
El nostre desig és que al Concurs Bíblic Universitari pugui participar l’alumnat de totes les universitats catalanes. Per fer-ho
possible, el SAFOR UAB – Servei d’Assistència i Formació Religiosa a la Universitat Autònoma de Barcelona -, que enguany
celebra el seu 20è aniversari, serà l’entitat universitària que el promocionarà en totes les realitats catalanes d’àmbit universitari i
el coordinarà juntament amb la Federació de Cristians de Catalunya - Grup Avant de Terrassa, responsables del Concurs Bíblic
de Catalunya.

1. CONDICIONS GENERALS

1.1 Es podran presentar al concurs Bíblic de Catalunya per a Universitaris tots els treballs en forma d’assaig que tinguin
relació amb la dignitat de la persona en la Bíblia. Un treball que posi en paral·lel gestos i històries actuals de la
literatura, periodisme, cinema, música, televisió, l’actualitat que vivim (amb relació amb la dignitat de la persona) amb
els de la Bíblia o amb àmbits com els del dret, la deontologia, l’ètica científica entre altres, en els quals podem trobar
arrels en la tradició cristiana.
1.2 Treball individual o en grup. Mínim de 15 DIN A4 a una cara, Arial 11, 1’5 interlineat, marges de 2 cm. Màxim de 50.
1.3 En català o castellà.
1.4 Per facilitar l’aprofundiment del tema el SAFOR UAB ofereix el “Curs sobre la dignitat de la persona” a nivell de
campus (3 al 24 de març 2011, gratuït). Els estudiants d’altres universitats podran tenir accés al material durant el curs
a l’adreça www.uab.cat/safor.

2. EL COMITÈ DE SELECCIÓ I EL JURAT

2.1 Per presentar-se s’ha de ser actualment estudiant universitari de qualsevol universitat catalana. Els treballs
d’estudiants de teologia o ciències religioses tindran un tractament específic: no participaran dels premis ordinaris,
sinó d’un accèssit.
2.2 Es valoraran especialment els treballs en grups: grups-classe, grups-acadèmics, grups de reflexió entre altres. Màxim
5 participants.
2.3 Cal presentar el concurs amb el nom complet (en cas de grups, el d’un representant), fent constar els estudis que
s’estan cursant i la universitat.
2.4 Termini de presentació: 27 d’abril de 2011 (festa de la Mare de Déu de Montserrat) S’enviarà per triplicat a CONCURS
BÍBLIC. SAFOR UAB R/113 Edifici d’estudiants UAB 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra). L’arxiu s’haurà d’enviar
a l’adreça: s.safor@uab.cat.
2.5 Un comitè de selecció s’encarregarà de triar les obres presentades que s’ajustin a les condicions generals.
2.6 El Jurat estarà format per 5 vocals i un president (el president és membre del SAFOR UAB); tots ells com a mínim
llicenciats universitaris. Abans de començar les sessions, el Jurat escollirà entre els vocals aquell que assumirà les
funcions de Secretari.
2.7 El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia de lliurament de premis, que tindrà lloc a l’església del
Roser de Cerdanyola el dijous 19 de maig de 2011 a les 20h en el marc de l’Eucaristia d’acció del gràcies pels 20
anys del SAFOR UAB, presidida pel Sr. Bisbe de Terrassa.
2.8 Per a recollir el premi, és imprescindible la presència el dia del lliurament.

3. PREMIS

3.1 La dotació de premis serà la següent: 1r premi: 1.500 , 2n premi: 750 , 3r premi: 500 , 1 accèssit: 250 . 1 accèssit
extra de 250 per treballs d’estudiants universitaris de teologia i/o ciències religioses.
3.2 Qualsevol crèdit pot ser declarat desert.

4. QÜESTIONS GENERALS

4.1 Adreces i mitjans. La seu de la Federació de Cristians de Catalunya, Grup Avant de Terrassa es troba al carrer Blasco
de Garay, 34 (08224) Terrassa. El seu web sobre el Concurs web és www.concursbiblic.com. La seu del SAFOR UAB
es troba al campus de la UAB; el seu web és www.uab.cat/safor. Es podran consultar les bases als dos webs.
4.2 Els treballs no es retornaran. Passaran a formar part d’un arxiu amb seu a la FCC – Grup Avant -, amb el compromís
de no exhibir-los comercialment.
4.3 La participació del concurs comporta l’acceptació íntegra de les bases que el regeixen.

www.concursbiblic.com
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Nous projectes ja en marxa
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.

Ja tenim delegats per a diversos municipis de Catalunya!
Seguim buscant altres persones que vulguin representar el Concurs Bíblic en el seu municipi o comarca.
MISSIÓ DELS DELEGATS DE ZONA DEL CONCURS BÍBLIC
•

Ajudar a promoure el Concurs Bíblic i altres activitats al seu entorn, als centres escolars i
parròquies del seu àmbit concretat.

•

Buscar i recollir els suggeriments de millores pel desenvolupament del Concurs.

•

Aconseguir la participació dels centres del seu àmbit al Concurs.

•

Afavorir la consolidació del millor funcionament de la catequesis i de les classes de religió, si
s’escau.

•

Col·laborar i reportar amb l’equip central, responsable dels Delegat de zona.
Tot Delegat ha d’estar convençut que el Concurs Bíblic és una eina eficaç
d’evangelització dels joves i ha de saber argumentar-ho en els contactes personals
que durà a terme.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Sr. Pere Casas
grupavant@concursbiblic.com
Tel: 93.780.98.88 (tardes laborables de 5 a 7)

www.concursbiblic.com
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Educar en Valors
EXEMPLES DE SOLIDARITAT

Comunica’ns les activitats de solidaritat que portes a
terme i nosaltres t’ajudarem a donar-les a conèixer
Tots sabem que la majoria d'
aquesta mena d'
accions solen estar molt orientades a recaptació de diners
o aliments per col·lectius desfavorits. També es contemplen els casos d'
assistència i acompanyament.
En tot aquest context s’hi contempla la idea de promoció dels drets humans així com la lluita per un món
més just. Els participants hi adquireixen un esperit crític.
A partir d'
aquesta reflexió segur que ens podeu transmetre experiències actuals, del passat o de futur.
Les donarem a conèixer en favor d’un millor clima pedagògic.

JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT - JMJ
Madrid, del 16 al 21, agost 2011
Tema: “Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe” (Col 2,7)
S’hi convida els joves a inscriure’s.
Per més informació:
Web oficial de la Jornada: www.madrid2011.com
El 14 de setembre de 2010 es va donar a conèixer el PLA PASTORAL DE LES JORNADES:
meditacions i catequesis per a parròquies, grups i diòcesis. L’objectiu és que no sigui només un gran
esdeveniment amb molta gent, sinó una etapa important en el camí de fe dels assistents.
Les inscripcions van començar oficialment el primer de juliol’10, però ja eren sis-cents mil els que s’hi
havien preinscrit a través de les Conferències Episcopals de cada país.
La JMJ és per a tothom, i la família pot participar-hi en ple.
A tot arreu on s’ha celebrat la Jornada Mundial de la Joventut, l’Església ha recuperat confiança en ella
mateixa i s’ha evaporat el mite que els joves no volen saber res de Crist ni de la seva Església.
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