CONVOCATÒRIA DEL III CAPÍTOL DEL DISTRICTE ARLEP
I PROCÉS D’ELECCIÓ DE CAPITULARS
“Somiar i teixir fraternitats”
Madrid a 26 d'agost de 2019

Benvolguts Germans i Associats:
Us envio les millors salutacions, quan el període del descans estival va tocant a la
seva fi i ens disposem a preparar el proper curs. Com el títol d'aquesta circular
indica, us envio la convocatòria oficial del III Capítol del Districte Arlep. Queda
convocat el III Capítol de Districte Arlep amb l'anhel que el que viurem ens ajudi
a continuar impulsant l'herència que ens van llegar el Fundador i els primers
Germans. Aquest Capítol no hauria de tenir com a principal objectiu renovar el
Districte sinó convertir-nos cadascun de nosaltres perquè el Districte es transformi
en el que realment volem.
CONVOCATÒRIA
Estem al començament d'aquest curs 2019-2020 i és convenient que tinguem en
compte les previsions que comporta aquest esdeveniment important per a la vida
del Districte.
No està de més recordar el que ens diu la Regla en relació amb la celebració del
Capítol de Districte.

“El Capítol de Districte és una assemblea de caràcter pastoral i administratiu que
manifesta la unitat profunda existent entre els Germans i els permet una
participació activa, en forma directa o delegada, en les instàncies de reflexió i de
decisió del Districte.” (c 632)
“El Capítol de Districte és convocat pel Germà Visitador; avalua tots els aspectes
de la vida del Districte; té en compte la situació local i estableix projectes concrets
de renovació, adaptació o desenvolupament per al futur proper. Les avaluacions i
projectes s'elaboren a la llum de les directrius i orientacions de l'Església i de
l'Institut.” (Regla 137)
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Com sabeu aquest III Capítol estava programat per a aquest curs passat, però la
proximitat amb la posada en marxa de la nova estructura districtal i el
començament recent del servei de la comunitat d'animació ens va portar a
demanar al Superior General el seu ajornament per un any.
A partir del mes de març passat vam començar els preparatius d'aquesta Assemblea.
El Consell de Districte del passat 23 de febrer va aprovar un primer document de
treball, on s'establia un calendari, la posada en marxa de la Comissió Preparatòria
i de la Comissió d'Estatuts.
La Comissió Preparatòria va quedar constituïda pels Germans José Antolínez,
Mikel Balerdi, Antonio Botana, Juan Bautista de les Heras, Miguel Ángel Sanz i
Jorge Sierra. La Comissió d'Estatuts va quedar constituïda pels Germans José Javier
Cabrero, Juan José Brunet, Miguel Tena i Sr. Fernando Casas. La seva labor és
revisar el document d'estatuts que en aquest moment es troba en la fase “ad
experimentum”perquè el Capítol ratifiqui el seu contingut i sigui enviat al Superior
General per a la seva aprovació oficial.
Aquest III Capítol comptarà amb tres sessions. La primera serà el 3 i 4 de gener de
2020. La segona tindrà lloc del 6 al 9 de juliol de 2020, a Llíria (València). La
tercera sessió haurà de celebrar-se una vegada conclòs el 46è Capítol General, tal
com assenyala la Regla.
El lema escollit perquè ens acompanyi al llarg de tot el procés i impulsi les línies
força del Districte és “Somiar i teixir fraternitats”. Estic segur que aquesta frase ens
motivarà interiorment i encoratjarà la nostra implicació en tot el procés.
Respecte als assumptes que ha de tractar aquest III Capítol, vénen indicats en els
Estatuts de la següent manera: “[El Capítol de Districte] Tracta els temes que
estableix la Regla, les orientacions emanades del Capítol General, els Estatuts del
Districte, les successives decisions del propi Capítol del Districte i les propostes
emanades de l'Assemblea de la Missió Educativa Lasal·liana del Districte.” (Estatuts
5.a.2)
Ja portem 9 anys de camí com a Districte Arlep. Això suposa un espai de temps
important. Donades les circumstàncies actuals, almenys en alguns aspectes, hi ha
canvis notoris respecte al que ens trobàvem aquell primer de setembre del 2010.
Per exemple, a partir de l'anterior Capítol ens vam donar una nova manera
d'animar-nos i organitzar-nos en Zones Comunitàries. El pas inexorable del temps,
els canvis que anem experimentant de manera vertiginosa, la desafiadora realitat
demogràfica dels Germans la nova configuració de les comunitats lasa·lianes i,
probablement altres realitats, ens obligaran a prendre decisions i a determinar
línies d'acció realistes per a continuar sent fidels a la missió educativa amb una vida
comunitària significativa i rellevant per al context en què està inserida.
Però sigui el que sigui, tant ara com quan iniciàrem el camí com a Districte, estem
segurs que aquest proper III Capítol serà un temps de gràcia per a tots. La lectura
dels temps ens assenyala que estem immersos en un moment únic i privilegiat, com
a temps nou, temps de Déu. Aquest ens impulsa a viure el do de la fraternitat i a
ser icones de la nova humanitat, Jesús de Natzaret, segons el carisma lasal·lià.
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PROCÉS D’ELECCÓ DE CAPITULARS (Art. 5.c)
D'acord amb el pla previst, començarem el procediment d'elecció dels Capitulars.
-

Membres de dret:
Com està establert per la Regla, són membres de dret els Germans
Visitadors, Titular i Auxiliars, juntament amb els altres Consellers de
Districte.

-

Membres elegits:
Durant els propers mesos, setembre i octubre, s’escolliran 30 Germans:
o En aquests primers compassos del mes de setembre, s’escollirà un
Germà entre la llista dels integrants de les comunitats de cadascuna
de les 15 zones comunitàries, de les quals s'hauran extret els noms
dels qui ja són capitulars de dret.
o Posteriorment, al llarg d'octubre es triaran altres 15 Germans a partir
d'una llista comuna de la qual s'hauran extret els noms dels qui ja
hagin estat escollits com a capitulars en les zones comunitàries.

-

Membres designats:
Posteriorment està previst que hi hagi 4 Germans designats pel Gmà.
Visitador Titular i el seu Consell per a “assegurar una representació
equilibrada dels Germans dels diferents grups d'edat, competències,
funcions i zones” (Estatuts 5.c.3)

-

Membres convidats:
Igualment, el Consell va aprovar que els 6 seglars associats membres de la
Coordinadora d'Associats, juntament amb Sr. Fernando Casas, Associat i
membre permanent de Consell de Districte, participin en el III Capítol com
a convidats.
Som conscients que la participació en el Capítol d'associats i lasal·lians,
membres de les comunitats, està sotmesa als Estatuts. Serà responsabilitat
del III Capítol de Districte, si ho considera oportú, proposar de cara al futur
recomanacions i alternatives a aquesta manera de participació.
A més, s'ha cursat la invitació al Gmà. Conseller General responsable de la
Relem, G. Aidan Kilty, als Germans Visitadors Titulars dels Districtes de la
Relem, al Delegat per a Bèlgica Nord i al Provincial dels Germans Maristes
(Província Mediterrània), G. Juan Carlos Fuentes, perquè, si ho desitgen,
participin en qualitat de convidats.

PROCÉS D’ELECCIÓ DE 15 GERMANS DE LES ZONES COMUNITÀRIES (Art. 5.d)
L'elecció dels Germans Capitulars de les zones comunitàries es realitzarà conforme
al següent calendari:
o Els Germans escullen un Capitular entre els de les Comunitats de la seva
zona comunitària (cf. la llista corresponent).
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o Cada Germà escriu en la papereta el nom d'un Germà perquè sigui capitular
per elecció, dels de la seva zona comunitària.
o Per al 15 de setembre han d'estar a la Casa Provincial (carrer Marquès de
Mondéjar, 32. 28028 Madrid) els sobres amb les paperetes de la votació
de cadascuna de les comunitats indicant amb claredat el nom d'aquesta.
o El 17 de setembre a les 10 h. es reunirà la Comissió d'escrutini.
o El 19 de setembre es donaran a conèixer per correu electrònic els resultats
de la votació.
o El 25 de setembre s'enviarà la llista amb els noms dels Germans que podran
ser escollits en la segona fase, així com la dinàmica a seguir.
COMISSIÓ D'ESCRUTINI
La Comissió d'escrutini estarà formada pels Germans Ismael Beltrán, que serà el seu
president, Felipe García, Juan Antonio Rivera i Sr. Jaime González que actuarà
com a secretari.
Desitjo de tot cor que aquest esdeveniment faci reviure les nostres esperances i
sentim la novetat de l'Esperit que ens guia per camins insospitats. Desitjo que
siguem protagonistes d'aquest esdeveniment, enriquim la nostra fraternitat i ens
mantinguem atents a les noves crides en la missió. Desitjo que ja des d'ara ens
posem en situació de Capítol per a anar dissenyant les línies de futur en aquests
propers anys.
El grup que elabora els materials per a l'animació de les comunitats aportarà ajudes
per a anar reflexionant, orant i comprometent-nos amb el III Capítol.
També dins del calendari districtal hem reservat la data del 7 de març de 2020
perquè puguem participar en un Fòrum específic en les zones comunitàries amb
l'objectiu que tots els membres de les comunitats lasal·lianes puguem contribuir en
el treball i la reflexió capitular.
Durant la primera sessió del Capítol (Llíria, 3 i 4 de gener 2020) es marcaran les
línies de treball que caldrà seguir al llarg dels mesos posteriors (gener a juliol 2020).
Per això se'ns demana que estiguem molt atents al que els diferents grups de treball
que es formin en aquesta primera sessió ens vagin enviant, per a determinar quins
aspectes guiaran les reflexions i el treball final de cara a la segona sessió.
Desitjo fermament que, en aquest Tricentenari de la mort del Fundador i Any
Jubilar Lasal·lià, el testimoniatge de fidelitat de tants Germans i Lasal·lians il·lumini
el nostre camí.
Feliç inici de curs per a tots!
Gmà. José Román Pérez Conde, FSC
Visitador Titular
Districte Arlep
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