La blocsfera, un espai de trobada gratuïta
Dc, 4/05/2011 per Catalunya Religió

Primera Trobada de Blocaires al Vaticà
(Eloi Aran / CR) Aquest dilluns dos de maig va tenir lloc la primera trobada de
blocaires al Vaticà on, com ja va anunciar CatalunyaReligió.cat hi vam ser
convocats dos blocaires del portal. Val a dir que des de la organització es va
insistir que no era una trobada de “blocs catòlics”, tot i que la immensa majoria
dels participants eren clarament confessionals, si no apologètics.
La trobada va servir per constatar la impossibilitat i inconveniència de posar un
“segell de catolicitat” com alguns participants pretenien. Cal notar una de les
darreres intervencions en la qual es va recordar que, més que un instrument
evangelitzador, un blog, “per se”, té unes característiques determinades que no
poden ser fagocitades en pro de una propaganda o ideologia concreta. És a dir, es
va reclamar l’espai de la blocsfera com un lloc de trobada gratuïta i atenta a
semblança del que havia estat el mateix encontre.
La prèvia de la trobada va la convenient acreditació i bullici d’ordinadors, iPads i
demés artilugis per cobrir-la. L’arquebisbe Claudi Maria Celli, president del
Pontifici Consell per les Comunicacions Socials, va excusar l’absència del cardenal
Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell per la Cultura i va adreçar les
paraules de benvinguda. Per la seva banda, Richard Rouse, responsable del
departament de Comunicacio i Llenguatge del Pontifici Consell de la Cultura, i
ideador de la trobada, va remarcar-ne la finalitat: donar la possibilitat als
representants dels blocaires d' "expressar les seves necessitats, la pròpia cultura,
les pròpies esperances, aspiracions i pors" de manera que l'Església "pugui
recorrer a la riquesa de la Tradicio per acollir els blocaires, caminar amb ells i
continuar aprenent a expressar-se amb termes i modalitats que puguin ser enteses
per ells".
Tot seguit va tenir lloc la primera taula rodona, moderada per Rocco Palmo i amb
la participació de François Jeanne-Beylot, Andrés Beltramo, Elizabeth Scalia,
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Roderick Vonhögen i Mattia Marasco. En aquesta primera part, en la que el Vaticà
donava veu a bloggers reconeguts, els participants van fer ènfasi en la necessitat
d’una evangelització més present i atrevida a la xarxa. Alguns d’ells també
reclamaven una major relació entre església institucional i “carisma blocaire”.
La segona part de la trobada, un cop acabada la breu estona d’esbarjo i refrigeri
dins l’aula va despertar més expectacions que la primera en tant que van presentar
novetats als blocaires presents. Va ser la part institucional vaticana. Va ser
moderada per Antonio Spadaro, jesuïta i redactor de La Civilità Cattolica, i van
parlar el Federico Lombardi, director de la sala de premsa de la Santa Seu; el pare
Lucio Adrián Ruíz, director del servei de internet al Vaticà; Thaddeus Jones,
coordinador de la relació amb els MCS en els esdeveniments vaticans; Eva
Janosikova, coordinadora de comunicació de la Jornada Mundial de la Joventut; i
Marco Sanavio, de la diòcesi de Pàdua.
D’entrada, els jesuïtes Antonio Spadaro i Federico Lombardi van situar i col·locar
el món blocaire i la trobada al seu lloc. Cal destacar la crida a la filosofia de servei
feta per Lombardi, el qual va subratllar el paper dels blocs en el magisteri de
l’Església en tant que aquest es desenvolupa en diàleg amb la opinió pública i dels
fidels.
Cal destacar també la presentació del projecte “news.va” que va fer Thaddeus
Jones, un nou portal de informació vaticana on-line que incorporarà la filosofia web
2.0. Finalment, va concloure la taula el Marco Sanavio fent una crida a portar
l’evangeli allà on està la gent i presentant diferents iniciatives dutes a terme per la
Diòcesi de Pàdua, com ara un “flash-mob” solidari.
La trobada oficial va concloure amb un torn de precs i preguntes que es va
allargassar fins a les vuit del vespre.
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