1. PRESENTACIÓ
Cada un dels éssers humans
és una vida de creixement
des del primer esclat de l’existència
fins a l’últim sospir.
Joan Pau II, 1994

VIDA CREIXENT
És un moviment format per amics i amigues
que estimem la vida, i ens agrada trobar-nos per posar en
comú la nostra fe i la pregària, fent-hi les nostres
respectives aportacions,
a través del diàleg; procurant viure amb fidelitat
el nostre compromís cristià
i comunicar l’esperit de les Benaurances.
VIDA CREIXENT
No som un club ni una entitat cultural.
No hi ha fitxes d’associats ni quotes.
És tan senzill de formar-ne part
com de sortir-ne.
Res no dificulta la independència de ningú.

VIDA CREIXENT
És una resposta plena d’esperança
als reptes del temps que ens toca viure.

Benvolgut company o companya:
Tens a les mans un quadern sobre l’ideari del moviment cristià “Vida Creixent”.
Llegeix-lo amb la convicció de poder trobar-hi quelcom que t’ajudarà a la
reflexió.

El trilema de Vida Creixent és:
L’AMISTAT, fomentant-la en els grups que es formen a les parròquies.
L’ESPIRITUALITAT, amb el mutu creixement espiritual, a partir d’un temari
que s’edita per a cada curs.

“portant alegria al cor de tot germà”.
Participar en la vida de família, de la comunitat eclesial, amb una nova tasca ben
il·lus ionant.
EL PERQUÈ D’U MOVIMET DE JUBILATS I PREJUBILATS
En una societat on el que compta més és la productivitat i l’economia, el nostre
col·lectiu de jubilats, cada vegada més nombrós, corre el risc d’ésser considerat
un destorb; per tant, és important de trobar activitats que ens ajudin a descobrir
una nova dimensió, per tal que se’ns pugui valorar degudament, com a persones i
com a creients. I això sols podrem aconseguir-ho creant una comunitat que ens
faci sentir responsables i útils, en el pla personal i en el de la fe.
Tot i procurant de donar sentit a aquella dita que diu:

APOSTOLAT, adreçat a la gent prejubilada i jubilada que, en disposar d’un
temps lliure i ganes de fer coses, poden fer un servei eficaç, convertint aquests
anys de lleure en una nova jovenesa espiritual, en bé d’un mateix i dels altres
germans.

¿QUÈ ES OFEREIX?
A totes les parròquies, comptar amb un grup de seglars, que disposant d’un temps
lliure, els permet fer un servei eficaç, envers els altres germans.

¿COM ACTUA?
El moviment Vida Creixent actua formant petits grups a cada parròquia, entre 12
i 16 persones (o menys, per començar), que es reuneixen una vegada al mes per
llegir i comentar els corresponents texts del temari que serveix de guia.

DOS CAMIS?
1. Aïllar-se en un pessimisme aclaparador sense esma de fer cap activitat.
2. Llançar-se a un seguit de festes, viatges i àpats, impropi de l’edat, sense cap
fruit per a la comunitat.
O ÉS AIXÒ!
Cal una nova il·lusió, viure la vellesa amb plenitud
“com una espiga amb delit de granar”
–com diu el nostre himne–, amb fe, esperança i amor,

“o n’hi ha prou de posar anys a la vida, cal posar vida als anys”
(Lluís Antoni Sobrerroca, S.I.)
Amb aquesta esperança us encoratgem a iniciar un grup a la vostra parròquia,
amb la seguretat que us ha de ser enriquidor. I als qui ja en formeu part, esperem
que aquestes pinzellades us facin estimar més el moviment.
Des de la Coordinadora Diocesana, ens oferim a venir el dia que vulgueu, per
tenir un primer contacte i explicar-vos el funcionament del moviment.
L’equip coordinador de Vida Creixent
Diòcesi de Girona

2.

Història de Vida Creixent:

Fou l’any 1952, a la parròquia de Neully-sur-Seine, quan un grup de seglars,
encapçalats per Anne M. Couver i Léon Hamei, amb l’orientació espiritual de
monsenyor Courbe, bisbe auxiliar de París –jubilats tots ells– es reuniren per
pregar i reflexionar, a la llum de l’Evangeli, sobre el seu paper dins d’una
societat que els deixava de banda. D’aquella trobada sortí la llavor de la qual,
més endavant, naixeria “Vie Montante” (Vida Creixent). El moviment s’aprovà
l’any 1962, coincidint amb l’obertura del Conc ili Vaticà II; i l’any 1983 nasqué
“Vie Montante International”, en el decurs d’un congrés celebrat a Toulose, al
qual assistí el recordat Joan Viñas (e.p.d.), que fou qui portà el moviment a
Catalunya, amb l’aprovació del cardenal Jubany, i el nomenament del P. Lluís
Antoni Sobrerroca, S.J., com a consiliari.

2.
El promotor formal de Vida Creixent a la nostra diòcesi, amb
l’aprovació del bisbe Mons. Jaume Camprodon i Rovira, el 1987, va ser en
Josep M.ª Ministral i Macià. L’acompanyà, com a primer consiliari diocesà, Mn.
Salvador Testart i Jordi.
L’acte fundacional diocesà va ésser l’assemblea celebrada al santuari de la Mare
de Déu dels Àngels l’any 1988. Del 1987 a 1995 el moviment va restar en estat
de formació, fins que en l’assemblea del 16 de gener de 1996 va ser escollit
coordinador el Sr. Josep M.ª Ministral i Macià, es formà la primera junta
directiva, i fou nomenat consiliari Mn. Josep Riera i Berga.
El Sr. Ministral va ésser coordinador fins al dia 12 de gener de 1999; fou
substituït pel Sr. Alfons Moré i Paretas, i aquest rellevat pel Sr. Narcís Jacas i
Miquel el 5 de febrer del 2002.
Mn. Ramon Oller i Hereu substitueix Mn. Josep Riera com a consiliari el dia 11
d’agost 1999.
El Sr. Pere Canaleta i Argemí va ser elegit president–coordinador el dia 4
d’octubre de 2006, reemplaçant el Sr. Jacas.

3 . PILARS FONAMENTALS DEL MOVIMENT

Hem de partir de la base que el seu principal objectiu és : Aconseguir la forma
de viure la nostra existència d’acord amb l’Evangeli. Per consegüent, entén
que el cristià, si ho vol ser de debò, no ha de partir sols de la teoria s inó de les
pròpies vivències, basant-se en una sensibilitat capaç de trobar Déu i saber
captar el seu llenguatge. Un Déu present en coses molt simples, però alhora
molt “divines”, que ens dóna paraules d’esperança, i força per lluitar contra
tants “no” de la vida.
En definitiva, els tres pilars fonamentals de Vida Creixent, són:
Amistat, que és acollir l’altre i estimar-lo.
Espiritualitat, per saber descobrir Déu en les nostres petites coses de cada
dia.
Apostolat, per donar fidel testimoni de Déu, a través de la nostra manera de
viure la fe.
Per consegüent, aquesta experiència d’un Déu pròxim, l’hem de compartir
amb els nostres germans de grup, que ens ajudarà a tots a sentir-la més
pròxima.

3.1 L’AMISTAT
1. Els qui formen part de Vida Creixent no són indiferents a cap dels valors
humans que afecten la persona. D’aquí que un dels més importants sigui el de
l’amistat, tan característic i enriquidor de la gent gran.
2. L’amistat és un lligam afectuós, desinteressat i recíproc entre dues persones,
nascut d’una lliure elecció. És evident que entre els amics ha d’haver-hi una bona
comunicació, ja que d’ella depèn, en bona part, la fortalesa del vincle. Així
mateix, l’amistat té com a base tot un conjunt d’afinitats, entre elles el respecte i
el tarannà de cadascun.
3. Una amistat de debò satisfà i omple l’esperit, car un se sent créixer, i s’adona
que amb ella disposa d’un element de formació, que condueix a la maduresa
afectiva, tot perfilant la pròpia personalitat, i respectant la dels altres.
4. L’amistat també és una projecció enfora, en la mesura que du a fer allò que
l’amic necessita, la qual cosa és fruit de la compenetració i la confiança que
s’estableix entre els amics

5.
La realització d’un mateix i el servei a l’altre es complementen
recíprocament, fins al punt de fer-se indestriables: ajudant l’amic, hom es
realitza.
6.
El Nou Testament tracta sovint el valor de l’amistat. En tenim un bon
exemple en veure com Jesús anomena “amics” els seus deixebles.
7.
Quan prenem part en alguna trobada del moviment; sigui a les de la
parròquia, les de formació, a la diocesana o la interdiocesana, estem eixamplant
els llaços d’amistat, tot sentint-nos membres de l’Esglés ia i poble de Déu. I amb
les converses que tenim, quan ens trobem la gent del moviment, estem construint
un món de germans i d’amics.
8. Que la frase de Jesús “Vosaltres sou els meus amics” sigui, doncs, el fil
conductor de la xarxa que vol impulsar el nostre moviment.

3.2

L’ESPIRITUALITAT

Doncs, emmirallant-nos en la seva vida, procurant fer nostres els seus ensenyaments i portarlos a la pràctica.
7. Per tant, la vida espiritual no és altra cosa que procurar de viure com a deixebles de Jesús, i
obrant amb coherència.
Cal creure que l’esperit de Déu ens guia a través dels esdeveniments de la vida i dels moments
pels quals travessem. El moviment vol ajudar-nos a viure-ho amb esperit de fe i joia. La Bíblia
està plena de persones grans que van viure amb plenitud aquest moment de la seva vida.
Recordem, com a exemple, sant Simeó i santa Anna, els patrons del nostre moviment.
8. Per tant, hem de procurar captar el llenguat ge de Déu, sentir la seva presència i el seu
treball amorós en la nostra vida quotidiana, per més senzilla que ens sembli.
9. Qualsevol moment és apte per fer aquesta experiència amb Déu. És aquest el camí que ens
portarà a viure’l juntament amb els altres companys de grup.
Perquè és en comunitat quan més se sent l’existència de Déu.

3.3

L’APOSTOLAT

1. Una de les finalitats de Vida Creixent és conrear i estimular la vida espiritual
dels seus membres.
2.
Per això, a manera d’introducció d’aquest apartat, fem notar que, quan
parlem d’espiritualitat, volem dir “viure segons l’Esperit de Déu”.
3. Ser cristià és deixar-se portar per l’Esperit de Jesús, procurant viure sota el
seu impuls.
4. El P. Sobrerroca, S.J., primer consiliari de Vida Creixent a Barcelona, té
molts escrits sobre aquest tema i, en el seu testament espiritual que va deixar al
nostre moviment, hi llegim aquestes paraules:
“ L’espiritualitat de qualsevol cristià ha de ser la d’imitar Crist, tota
la seva vida i molt particularment i profundament el contingut de la seva
doctrina i fer-lo realitat en el manament de l’amor fet servei. (...)
L’espiritualitat de la gent gran ha de conduir-la a saber acceptar la seva realitat
amb totes les seves dificultats, però també amb totes les seves alegries.
L’alegria d’estar molt més a prop que els altres de la vivència del misteri
pasqual de Crist.”
5. M és que comentar frase per frase, n’hi ha prou que subratllem les pistes centrals que es
desprenen del text.
6. La primera i la més elemental és que la vida espiritual del cristià ha de centrar-se en la
persona de Jesús.
COM ?

1. El temps lliure de la gent gran, és un repte individual i col·lectiu, cristià i
cívic.
2. De joves, potser ens hem sentit un xic esclaus del treball...
Un cop prejubilats o jubilats, hem de procurar no ser dels que estan tot el dia
sense fer res, cansats de reposar, i... malgrat això, si se’ls proposa alguna tasca...
diuen estar enfeinats.
3. El Papa Joan Pau II, citant aquest proverbi
“ Si et trobes sol, busca’n un que estigui més sol que tu”,
deia a la catedral de M unic, el 19-11-1980, dirigint-se a les persones grans:
“Voldria inculcar-vos aquesta veritat en el cor. Dirigiu el vostre pensament

cap a aquells companys de viatge que, des de qualsevol punt de vista, es
troben en pitjor situació que vosaltres o als quals d’una manera o altra,
podríeu socórrer, parlant amb ells, fent-los patent la vostra simpatia.
Us ho asseguro en el nom de Jesús: en això trobareu força i consol: “Fa
més feliç donar que rebre” (Ac 20,35 )

Vida Creixent és un moviment de persones grans amb moltes ganes
de viure i d’ajudar els altres quan calgui; i, per tant, disposen d’un
temps lliure que poden assaborir fent coses que mai no havien tingut
oportunitat o temps de fer.
5. Vida Creixent vol trencar aquell tòpic de:
Nosaltres ja ho tenim tot fet! Ja hem treballat prou!
Tots els dons que hem rebut gratuïtament, no els podem tancar amb
pany i clau i quedar- nos-els en exclusivitat, sinó que també
altruistament els hem de fer arribar als altres.
6. El moviment, en aquest vessant apostòlic, vol que cadascú de
nosaltres sigui un xic llevat dins la massa. No és bo que ens apartem
del món: integrem- nos-hi!
Vol que estiguem inserits enmig de la societat, com tot moviment
laïcal d’apostolat.
7. Podríem omplir aquest apartat de testimonis exemplars, de gent
que s’han donat al servei dels altres.
8.
Vida Creixent, com a moviment d’apostolat, intenta que la
paràbola de Jesús, cridant a qualsevol hora del dia els jornalers a
treballar a la seva vinya, mantingui aquella frescor i novetat que va fer
de Pere, Pau, Maria Magdalena... testimonis de la resurrecció.
Jesús crida a totes hores, a totes les edats,
també als qui porten moltes hores de vol.
4.

4. LA METODOLOGIA DEL MOVIMENT

1. Pertànyer a Vida Creixent vol dir no ésser un subjecte passiu, sinó procurar
de contribuir-hi activament en les seves tasques, coneixent i seguint la seva
metodologia, creant noves amistats i integrant-se en la vida del grup. El seu
fonament principal es basa en el diàleg obert i constructiu, per tal d’aconseguir
arribar a: Conèixer les riqueses de la fe i del baptisme i a viure-les amb
intensitat i un cor generós”.
2.
Vida Creixent es caracteritza per una metodologia pròpia. El mètode es
fonamenta en la intercomunicació mútua i personal: en el diàleg obert i
constructiu entre tots els components del grup.
Aquest mètode té com a objectiu crear una petita comunitat de formació cristiana
en la qual els seus membres, per mitjà del diàleg, aprenguin a conèixer les
riqueses de la fe i del baptisme i a procurar de viure-les amb tota plenitud.
3.
Vida Creixent vol ajudar els seus membres a descobrir els nous espais de
la societat i de l’Església on poder actuar, amb el seu exemple de vida, segons la
seva preparació i coneixements.
Cal procurar que el diàleg sigui constructiu, envers la nostra mútua formació.
4.
Els temaris volen ajudar cada membre del grup per tal que pugui realitzar
un quàdruple encontre: a) amb el món en el qual vivim; b) amb els altres
membres del grup; c) amb un mateix; d) i amb Déu, acollint la seva Paraula, per
aprofundir en el seu coneixement i enriquir la nostra fe i el nostre compromís
4.1. La composició d’un grup de Vida Creixent.
Per funcionar bé, és bo que el grup no sigui massa nombrós. Un dels seus
membres actuarà d’ANIMADOR. També cal que hi hagi un consiliari, no per
dirigir les reunions, sinó per actuar-hi de conseller, per aclarir conceptes i
conduir la vida espiritual del grup.
El temari corre a càrrec de la Comissió Diocesana de Vida Creixent, a través
de la Comissió d’Estudis, i és qui el posa a disposició dels grups.
4.2 Esquema de distribució del temps en les nostres reunions:
- Un primer espai de temps per a la mútua salutació.
- Lectura conjunta d’una pregària.

- Compartir algunes notícies sobre l’Església, Vida Creixent, la parròquia, el
poble, etc.
- Treballar en comú el contingut del tema corresponent.
- Comiat i pregària, o cant de l’himne de Vida Creixent.
L’animador ha de procurar controlar el temps
i afavorir la intervenció de tots en el diàleg.
4.3
Per saber viure en grup
-

Parlar clarament i amb brevetat. No acaparar el temps.
o interrompre el que parla. Saber escoltar i acollir el que diuen.
Intentar de descobrir els valors i qualitats dels altres.
o criticar els altres i menys quan són fora.
Agrair els favors i atencions que vénen dels altres.
Comprendre, perdonar i oblidar les friccions i malentesos inevitables en
qualsevol convivència.
- Acceptar la varietat d’opinions sobre les qüestions.
- Pregar per tots i cadascun dels membres del grup, especialment quan viuen
moments difícils.
- Viure les joies i les tristeses dels altres com a pròpies.
Per aconseguir que tot el que s’ha dit funcioni correctament cal que siguem
conscients que formem part d’un grup, i que, per consegüent, hem de fer el
treball en comú, sense que ningú pretengui ésser més que ningú, procurant
d’evitar les crítiques i els malentesos, acceptant les lliures opinions de cadascú;
en tot cas, si cal, intentar millorar-les, però mai menystenir-les, i ajudar-nos
mútuament, en especial s i veiem que algú està passant un mal moment. I per
damunt de tot, no oblidar-nos que formem part d’un moviment cristià i que, per
tant, cal procurar donar exemple.

5.

EL DIÀLEG

5.1 Importància del diàleg a Vida Creixent
1. El diàleg té un valor molt important en la metodologia de Vida Creixent i, tal
vegada, no se li dóna la importància que es mereix o bé no es practica de forma
adequada.
2. És evident que, essent el nostre àmbit d’actuació el camp de la gent gran, el
diàleg s’ha d’ajustar a aquesta circumstància, dirigit envers el creixement de la
cultura religiosa i dels coneixements humanístics en general.
3. D’altra banda, per obtenir aquests objectius, els mitjans poden ser diversos,
en tant que els tarannàs també ho són; d’aquí ve la importància del diàleg.
4. El grup de Vida Creixent com a comunitat de pregària i formació és, també,
on es poden anar fent amistats posant en comú les nostres capacitats d’estima, de
generositat, de germanor, d’esperança, que fan que les nostres reunions siguin
més positives i eficaces.
5.2. Consideracions sobre el diàleg.
1. El diàleg és una conversa entre dues o més persones. La seva finalitat és
arribar a un enriquiment mutu i, si és possible, a una nova i més àmplia
comprensió del tema sobre el qual es dialoga.
2.
La paraula diàleg expressa moviment, canvi, flexibilitat. Diàleg és la
comunicació del que sents, penses i vius amb l’altre o amb els altres. És voluntat
d’entesa i germanor entre els qui parlen i els qui escolten. Ha d’establir-se un
clima de certa igualtat, per tal que tothom pugui expressar-se lliurement.
3. El diàleg no és cap invent del nostre temps. Plató (428-348 abans de Crist),
amb els seus Diàlegs, i Sòcrates, varen posar la primera pedra i les condicions
sobre la manera de dialogar. Plató dialoga, pregunta, es pregunta a si mateix,
invita a entrar en el col·loqui del perquè de l’existència de l’ésser. El diàleg,
segons Plató, porta l’home a trobar-se i a trobar els altres.
4.
En el diàleg, si és sincer i obert, hom apareix com és en realitat. Es pot
dissimular, intentar d’amagar, encobrir una realitat, però tard o d’hora sorgeix el
vertader tarannà de la persona.

5. La clau del diàleg madur la trobem quan del contacte mutu neixen noves
vivències i en sorgeixen nous pensaments.

5.3

Escoltar és imprescindible

5.
Finalment, el diàleg, especialment pel que fa a temes de fe, cal entendre’l
també com una forma de pensar i progressar en la recerca i aproximació de la
veritat.
6.
Aquesta seria la veritat de la qual, per mitjà del diàleg, hem de prendre
exemple els grups de Vida Creixent.
5 .6
6 Algunes consideracions sobre el diàleg en els grups.

1.
En el diàleg és imprescindible saber escoltar els altres i, si és necessari,
transformar-lo o completar-lo amb idees pròpies.
2.
El diàleg, com afirma el Papa Pau VI en la seva encíclica Ecclesiam suam
el 1964: “Suposa i exigeix capacitat de comprensió. És un transvasament de
pensaments, raó suficient per classificar-lo entre els millors fenòmens de
l’activitat i de la cultura humana”.
3.
El diàleg ha de ser humil i s incer, no volent passar mai per damunt dels
altres.
4.
No és correcte parlar sense escoltar els altres, ja que aleshores es tractaria
d’un monòleg.

5.4 ormes que faciliten el diàleg.

1. La primera és respectar els altres, sense ferir la seva dignitat.
2. Tenir present que el diàleg ha de ser conciliador, per ambdues parts.
3. El diàleg no ha de comportar mai l’alteració de la confiança i l’amistat amb
la resta del grup.

4. Ha de pressuposar una obertura envers els altres i una tolerància enfront de
les diferències de criteri que puguin haver-hi.

1. Serà bo de preguntar-nos si en els nostres grups es practica d’una manera
efectiva.
2. Una pràctica usual seria la prèvia lectura del text a considerar.
3. Per consegüent, no és aconsellable arribar a la reunió amb la ment en blanc.
4.
Per a un bon diàleg, cada persona ha de procurar aportar el seu criteri,
procurant no estar a la reunió de simple espectador.
5.
Tampoc és coherent que l’animador, el consiliari o qualsevol dels
components del grup monopolitzi la discussió amb la seva intervenció,
impossibilitant les opinions dels altres.
6. Les reunions de grup s’han de desenvolupar de forma que tothom tingui
possibilitat d’intervenir.
7.
La relació personal és una de les grans finalitats del grup. Enforteix els
valors de solidaritat i d’amistat entre els seus membres.
8. El diàleg ha de ser formatiu per a tothom, sense oblidar, tampoc, la societat
que ens envolta.
9. Per tot plegat, també és important la periòdica formació dels animadors, per
tal que ajudin a fer que els diàlegs siguin realment els instruments efectius de la
formació de tots els membres de Vida Creixent.






























La Fe que ens mou a viure amb maduresa
com una espiga amb delit de granar
vol donar al món el goig i la certesa
que és font d’alegria el creure i l’estimar.

I AQUESTA ALEGRIA NINGÚ NO ENS LA PRENDRÀ!
Amb una flama d’Esperança encesa
que encara resta un camí per fressar,
caminarem amb tota la fermesa
per dur l’alegria al cor de tot germà.

I AQUESTA ALEGRIA NINGÚ NO ENS LA PRENDRÀ!

La Caritat que és fruit de l’Evangeli,
la volem viure amb el cor a la mà,
i no volem que l’egoisme enteli
la nostra alegria de compartir el bon pa.

I AQUESTA ALEGRIA NINGÚ NO ENS LA PRENDRÀ!

Perquè estimem el món en què vam néixer
com una gràcia que Déu ens donà
ens esforcem per ajudar-lo a créixer
i amb nostra alegria fer-lo un xic més humà.

I AQUESTA ALEGRIA NINGÚ NO ENS LA PRENDRÀ!

6.1. LA FE QUE ENS MOU A VIURE AMB MADURESA

1.
Creure, fiar-se de Déu, tenir clar que som fills seus creats a la seva
imatge i, per tant, nascuts per estimar, és un goig que necessitem compartir.
2. Moltes persones, inconscients de la seva vida transcendent, cerquen
aferrissadament tot allò que els pugui satisfer plenament; però l’assaig constant
de noves experiències per omplir-se de felicitat tan sols els proporciona petites
estones d’eufòria.
3. L’alegria profunda és una altra cosa; neix dins del cor de l’ésser humà i
ho abraça tot. És fruit de l’encontre amb Déu Pare, i de la relac ió amb Jesucrist,
la qual cosa dóna sentit a la nostra vida.
4. Quan ens deixem guiar per les Benaurances, la mirada neta i amorosa
sobre el món ens ajuda a anar pel bon camí. Creure i estimar és una font d’alegria
que ningú no ens podrà prendre.
6.2. AMB UNA FLAMA D’ESPERANÇA ENCESA
1. Res millor que una flama per expressar l’energia i l’escalf que manté encesa
la nostra esperança.
2. Al món hi ha quelcom que enfosqueix el color bonic de la vida. Ens manca
llum per poder contemplar la bellesa i l’harmonia de la Creació, això ens dificulta
la comunicació amb Déu, i dels homes entre s i. Costa sentir el ressò de les
Benaurances. On són els cristians?
3.
Els grups de VIDA CREIXENT som aquí, amb un bagatge ple
d’experiències i l’esperança que ens dóna Jesucrist.
Com va dir Benet XVI a València: “ Els avis i les àvies són un tresor. Garants
de l’efecte i de la tendresa que tot ésser humà necessita donar i rebre. El dot
que assegura les tradicions i dóna testimoni de fe...”.
4. Als grups de VIDA CREIXENT sempre hi haurà avis, àvies i oncles i tietes
que, amb la reflexió i la pregària en comú, i gràcies a l’experiència d’una amistat
sincera, s’enriqueixen i encoratgen mútuament per poder fer, del seu propi espai i
de tot el món, l’escenari lluminós de l’amor del Senyor vers les seves criatures, i
dels homes i dones entre si.
Amb aquesta esperança fem el camí que encara ens resta per fressar.

6.3. SENSE EGOISMES QUE ENTELIN L’ALEGRIA DE COMPARTIR

1.
Érem adolescents quan se’ns despertà la necessitat d’afermar la pròpia
personalitat i el des ig de sentir-nos estimats apassionadament; talment com petits
éssers egoistes que volíem ser el centre de tot.
2. Després, en la relació de parella, començàrem d’entendre que estimar exigeix
donar i rebre, que tan sols l’abraçada que experimenta el goig i el lliurament
recíproc, genera vida.
De mica en mica descobrim que, si estimem de veritat, respectem la llibertat de
l’altre.
3. L’amor que engendra els fills i forma la família és un tímid reflex de l’amor
de Déu als homes. Un amor gratuït que dóna la vida i deixa en llibertat.
4. Els grups de VIDA CREIXENT, assentats en l’amistat i en la relació amb
Déu, volen compartir l’alegria de saber donar i rebre estimació; especialment
amb els més necessitats d’afecte.
5. Fins les persones més maltractades, menys agraciades, més difícils... són
capaces de transformar-se quan algú les mira amorosament. Un somrís ple de
tendresa obra la porta a la confiança.
Per això cantem que volem compartir l’amor i l’alegria amb el cor a la mà.

6.4. ENS ENCORATJA A TREBALLAR PER UN MÓN MÉS HUMÀ

1. Aquesta vida mortal, malgrat les dificultats i entrebancs que hi pugui haver,
és un fet bellíssim, un prodigi sempre original i commovedor, un esdeveniment
digne de ser cantat amb goig i amb glòria.
2. Aquest fragment del testament espiritual de Pau VI ens ajuda a contemplar i
valorar el món en què vivim. Déu ens el confià per custodiar-lo i col·laborar al
seu desenvolupament. Però, amb la nostra feblesa i egoisme, més aviat l’estem
destruint.

3. Mentre ens acusem mútuament de les causes que comencen a fer-lo
inhabitable, d’altres –els més poderosos– s’aprofiten d’uns béns de la terra, que
són de tots, i rebutgen les solucions que es donen per protegir-lo, perquè
perjudiquen els seus interessos.
4. I nosaltres, on som? Podem fer alguna cosa per defensar el planeta? Per
humanitzar la societat on vivim?
5. Sí!, si estimem el present que ens toca viure i li som fidels. Cada pas que
fem, per petit que sigui, pot ser d’utilitat, ja que per insignificants que ens
semblin, ajuntant-los tots, poden servir de suport per a la consecució d’un
veritable progrés.
6.
El món creat per Déu, perquè constituís l’habitatge feliç de la família
humana, requereix tot el nostre esforç per conservar-lo, ja que és la gran creació
de Déu.
7. Molts no saben, o no volen saber-ho, que Ell és la font de l’amor i de
l’alegria que dóna sentit a la vida.

ESTATUTS DEL MOVIMENT VIDA CREIXENT DE LA DIÒCESI DE
GIRONA

TÍTOL PRIMER: NATURALESA DE L’ASSOCIACIÓ
Article primer: naturalesa

El moviment Vida Creixent és una associació integrada per fidels de la diòcesi de
Girona. L’associació és regirà pels presents Estatuts i per les disposicions del dret
canònic vigent que li siguin aplicables.
Article segon. Domicili social
L’associació té el seu domicili social en el Casal “Bisbe Cartañà”,
c/ Antic Roca, 38, de Girona.
L’assemblea general podrà determinar el canvi de domicili, dintre del territori de la diòcesi,
d’acord amb l’ordinari diocesà.
TÍTOL SEGON. FINALITATS

que acceptin els objectius dels presents estatuts i l’esperit de l’associació, que poden resumirse en: el cultiu de l’amistat entre els seus membres, compartint la fe i l’afany de descobrir Déu
en el nostre dia a dia tot donant-ne testimoniatge.
Per ser membre cal manifestar la voluntat d’adherir-se a aquests principis, cosa que poden fer a
través del rector de les respectives parròquies.

Article cinquè: drets i obligacions

Tots els membres de l’associació tenen els mateixos drets i obligacions.
Corresponen als membres els següents drets i obligacions.
a / Participar amb vot i veu en les assemblees generals.
b/ Exercir el vot per a l’elecció dels càrrecs directius.
c/ Participar activament en les activitats de l’associació per tal d’aconseguir les seves
finalitats.
d/ Acceptar les disposicions dels Estatuts i les decisions vàlides de les assemblees generals i
de la junta directiva.

Article tercer: finalitats
Article sisè: baixes

L’associació, formada per petits grups de prejubilats, jubilats i gent gran en
general, es proposa les següents finalitats:
- Oferir formació espiritual segons el missatge evangèlic i la doctrina de
l’Església catòlica.
- Fomentar el grup basat en l’amistat, que és acollir l’altre i estimar-lo.
- Afavorir l’apostolat dels seus membres perquè siguin testimonis dins
l’Església i en el món.

Els membres de l’associació causaran baixa per decisió pròpia, per incompliment reiterat o
injustificat de les seves obligacions i també, en el seu cas, d’acord amb allò establert en el dret
canònic.
En els altres casos que no fos per decisió pròpia, la junta directiva escoltarà, prèviament,
l’interessat, que defensarà els seus motius, i la coordinadora decidirà.
TÍTOL QUART. GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

TÍTOL TERCER : MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Article setè: assemblea general

Article quart: altes

L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’associació. Estarà integrada per tots els
membres que formen part de grups de Vida Creixent, en

Podran ser membres de l’associació totes aquelles persones que reuneixin les condicions
exigides en el dret comú, siguin prejubilats, jubilats o gent gran,

les seves respectives parròquies. I tindrà cura de la tutela d’aquelles activitats pròpies del
moviment que excedeixin de les facultats atribuïdes a la junta coordinadora.
Donada la peculiaritat del nostre moviment, l’assemblea atorgarà les facultats que li són
pròpies a la coordinadora.
Article vuitè: convocatòria

b/ Preparar la memòria i el pla anual d’activitats de l’associació.
c/ Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i els pressupostos ordinari i
extraordinari, si s’escau, que haurà preparat el tresorer, abans de presentar-lo a l’assemblea
general anual.
d/ Preparar l’ordre del dia de les assemblees generals.
e/ Donar a conèixer els membres nous i les noves parròquies incorporades.
f/ Atorgar poders generals notarials i els que calgui per a possibles actuacions, àdhuc
poders a advocats i procuradors, per defensar l’associació en els tribunals de justícia.

L’assemblea general ordinària es celebrarà anualment i serà convocada pel president almenys
amb quinze dies d’antelació, fent constar el dia, hora i lloc; coincidint, normalment, amb la
trobada anyal que se celebra a la diòcesi, en alguna de les parròquies del bisbat i que es
conegui àmpliament a través dels mitjans de comunicació com el Full Parroquial i aquells de
què disposa la pròpia associació.
L’ordre del dia s’anunciarà prèviament a l’acte a celebrar, amb temps suficient per si algun
dels membres volgués fer alguna aportació o esmena pertinent, que comunicarà al president o
al secretari.

Formaran part de la junta coordinadora tots els animadors o responsables de grup de les
diferents parròquies.
Aquesta junta es reunirà cada dos mesos o quan ho cregui convenient el president o la junta
directiva.

Article novè: assemblea general extraordinària

Article tretzè: competències de la junta coordinadora

L’assemblea general extraordinària es convocarà quan es consideri convenient
per al bé de l’associació, bé pel president, per la junta directiva, o per membres
que sumin la cinquena part de l’associació.
L’assemblea general extraordinària es convocarà de la mateixa manera que
l’ordinària.

La junta coordinadora, presidida pel president de l’associació, té especialment les següents
competències:
a/ Aprovar la memòria anual de les activitats de l’associació, així com el pla d’actuacions
de l’any següent.
b/ Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i, en el
seu cas, extraordinari.
c/ Elegir el president de l’associació i els membres de la junta directiva.
d/ Acordar el canvi de domicili social.
e/ Acordar la incorporació dels nous membres segons els presents estatuts.
f/ Interpretar deficiències i omissions que, en el seu cas, tinguessin els presents estatuts
d’acord amb l’Ordinari diocesà.
g/ Aprovar el reglament de règim intern que vulgui tenir l’associació.
h/ Aprovar les modificacions dels presents estatuts o acordar l’extinció de l’associació.
i/
Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i direcció de
l’associació.

Article desè: junta directiva
La junta directiva és l’òrgan executiu de l’associació i està integrada pel president, el
vicepresident, el secretari, el tresorer i fins a un màxim de cinc vocals.
Els membres que integren la junta directiva són elegits per un període de tres anys, salvat el
que acordi l’assemblea general.

Article dotzè: junta coordinadora

Article catorzè: reunions
Article. onzè: competències de la junta directiva
Les competències de la junta directiva són les següents:
a/ Executar els acords vàlids de l’assemblea general, que no s’encarreguin específicament
a alguna persona o comissió delegada.

La junta directiva es podrà reunir sempre que la convoqui el president o ho demani un dels
seus membres, amb un mínim de quatre reunions anuals.
La forma de reunir-se s’establirà per la pròpia junta així com la convocatòria corresponent.

Article quinzè: president-coordinador
El president de l’associació en té la representació legal i ostenta les facultats següents:
a/ Convocar i presidir les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, de l’assemblea
general i de la junta directiva i fixar l’ordre del dia amb antelació suficient.
b/ Convocar i presidir les comissions que en el si de l’associació es constitueixin amb
qualsevol finalitat relacionada amb el seu objecte específic, i delegar, si s’escau, la
presidència de les comissions en un membre de la junta directiva.
c/
Dirigir les votacions i aixecar les sessions. Les votacions es faran d’acord amb el
cànon 119.
d/ Actuar en nom de l’associació, com a executor dels acords i resolucions de l’assemblea
general i de la junta Directiva, ostentar la seva representació legal en tots els ordres i
davant tota classe d’autoritats, organismes, tribunals i particulars, signar tots els escrits,
documents públics i/o privats i contractes que siguin necessaris o convenients i atorgar
poders especials o generals per pledejar a favor dels lletrats i procuradors dels tribunals que
lliurement designi.
Article setzè: vicepresident
El vicepresident substituirà el president en tots els casos en què aquest no pugui actuar.
Article dissetè: secretari
El secretari, que ho serà tant de l’assemblea com de la junta directiva, tindrà les següents
funcions:
a/ Cursar per ordre del president, les convocatòries de l’assemblea general i de les
reunions de la junta directiva.
b/ Redactar i dirigir la convocatòria i ordre del dia de les reunions de l’assemblea general,
junta directiva i comissions.
c/ Portar els llibres d’actes i redactar i signar les corresponents a les reunions que celebrin
els òrgans esmentats a l’apartat anterior.
d/ Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern, on hi hauran de figurar els temes
tractats i els acords presos.
e/ Procurar que els encarregats de portar a terme els acords presos els facin efectius.
f/
Portar el registre dels membres de l’associació, segons indiquin les respectives
parròquies.
g/ Certificar els acords de l’associació amb el vistiplau del president.
h/ Tenir cura de l’arxiu de l’associació.
Article divuitè: tresorer

El tresorer tindrà les següents funcions:
a/ Administrar els béns de l’associació d’acord amb allò decidit per l’assemblea general i
el que determina per regla general el dret comú.
b/ Preparar l’estat de comptes anual de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i, en el
seu cas, extraordinari de l’associació.
c/ Recaptar, en el seu cas, les quotes que s’hagin establert, tant de les trobades, com de
totes les activitats que es poguessin portar a terme.
Article dinovè: vocals
Els vocals, com a membres de la junta directiva, formaran part de les comissions que puguin
establir-se per al bon funcionament de l’associació.
Article vintè: consiliari
És el prevere nomenat per l’ordinari diocesà al servei del moviment. El temps de duració serà
el mateix de la junta directiva, o el que l’Ordinari diocesà cregui convenient. El consiliari
assistirà a les reunions amb veu, però sense vot.
Les funcions del consiliari són, fonamentalment, d’animador espiritual. El seu ministeri serà
cabdal en la formació doctrinal, tant dels components de la comissió diocesana com de totes
les persones de Vida Creixent. Tenint sempre present que la gestió i organització del moviment
és responsabilitat dels seglars.
TÍTOL CINQUÈ. REUNIONS I ACORDS DE L’ASSOCIACIÓ
Article vint-i-un: reunions
L’assemblea general quedarà constituïda en primera convocatòria per la presència de la
majoria absoluta de membres de l’associació i, en segona, sigui quin sigui el nombre de
membres.

TÍTOL SETÈ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ
Article vint-i-dos: acords
Article vint-i-quatre: modificació dels estatuts
Per prendre acords vàlids és necessària la majoria absoluta dels vots; si
després de dos escrutinis persistís la igualtat de vots, el president pot
resoldre l’empat amb el seu vot.
Malgrat això, per a la modificació dels estatuts i l’extinció de
l’associació, l’assemblea general haurà de prendre l’acord en un únic
escrutini vàlid i amb majoria dels dos terços dels vots.
Per a les eleccions, és necessària la majoria absoluta de vots; després
de dos escrutinis ineficaços, s’ha de fer la votació sobre els dos
candidats que hagin obtingut més vots; després del tercer escrutini, si
hi ha empat, queda escollit el de més edat.

L’associació podrà extingir-se o dissoldre’s per decisió d’una
assemblea general extraordinària convocada a l’efecte amb un escrutini
vàlid, únic i amb majoria de dos terços, però podrà ser suprimida pel
bisbe si estima justa la causa.

TÍTOL SISÈ. FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA

Article vint-i-sis: destí dels béns

Article vint-i-tres

En cas d’extinció o dissolució i supressió, els béns de l’associació seran entregats per la junta
directiva a institucions eclesials que es proposin finalitats similars i d’acord amb el que
determini l’assemblea general.

Corresponen al bisbe diocesà les següents funcions:
a/
El dret de visita i inspecció de totes les activitats de
l’associació.
b/ Nomenar el consiliari.
c/ Exigir, en qualsevol moment, la rendició detallada de comptes.
d/ Reconeixement i, en el seu cas, aprovació de les modificacions
dels estatuts.
e/ Dissoldre l’associació, d’acord amb el dret civil i canònic.
f/ Totes les altres facultats que el dret canònic li atorga.

La modificació ha de ser aprovada per l’assemblea general, en un únic
escrutini vàlid, i amb majoria de dos terços. La modificació passarà al
bisbe per al seu vistiplau corresponent.
Article vint-i-cinc: extinció i dissolució
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