
 

El P. Màxim Muñoz Duran, reelegit com a provincial dels claretians 
  

El 3 de febrer, a les 10:30 el Capitol provincial ha 
elegit com a Superior Provincial de Catalunya 
per als propers sis anys el P. Maxim Muñoz 
Duran, que ja n'havia estat superior els darrers 
sis anys 
Màxim Muñoz i Duran va néixer el 6 d’agost de 
1958 a Zarza Capilla (Badajoz). Va professar 
com a claretià el 1977 i va ser ordenat prevere el 
1985. 
És doctor en Teologia per la Universitat 
Gregoriana de Roma, amb una tesi sobre Yves 
Congar, i professor de cristologia en la Facultat 
de Teologia de Catalunya. 
També ha estat professor de l’ISCREB i de 
l’Institut de Teologia Fonamental de St. Cugat, i 

del CEVRE, i director de la Fundació Claret. 
Autor de diversos llibres i articles de teologia i pastoral, ha estat membre del consell de 
redacció de les revistes Ephemerides Mariologicae y Selecciones de Teología. 
Actualment és Vicepresident de la URC i secretari de la CIB (Conferència Ibèrica de 
Provincials Claretians). 
El nou Consell Provincial, que acompanyarà el P. Màxim durant el sexenni 2010-2016, 
està format per: 
P. Josep Armengol i Torrent, com a Conseller-Prefecte d’espiritualitat i formació. 
P. Josep Roca i Alsina, com a Conseller-Prefecte d’apostolat. 
P. Ramon Olomí i Batlle, Conseller-Prefecte d’economia. 
 

Circular sobre els Estatuts de CONFER 
 

A los Presidentes de las Confers Regionales y Diocesanas 
A los Secretarios Regionales 
 
Madrid, 2 de febrero de 2010. 
Prot: 30/10 
Queridos Hermanos y Hermanas: 
Durante los días 25 al 28 de enero el Presidente, P. Elías Royón, la Vicepresidenta, Hna 
Margarita Bofarull, y la Secretaria General, Hna Julia García Monge hemos visitado algunos 
Dicasterios de la Santa Sede. El objetivo de esta visita no era otro que presentarnos en el 

Barcelona, 4 de febrer de 2010                                                                      ANY III. núm.       

A l’esquerra de la imatge el nou Provincial P. Màxim. A 
la dreta el President del Capítol, P. Gonzalo Fernández 
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inicio de esta nueva etapa, saludar a quienes están al frente de las Congregaciones que 
tienen una mayor relación con la Vida Religiosa y acoger las sugerencias que pudieran 
hacernos para un mejor servicio a la CONFER. 
En nuestro encuentro con el Prefecto de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica, Cardenal Rodé, nos indicó que habían sido aprobados los 
Estatutos que se presentaron a la CIVCSVA, después de la celebración de la XVI Asamblea 
de CONFER de noviembre de 2009. Se nos hizo entrega del texto de los nuevos 
ESTATUTOS para que puedan ser publicados y para su puesta en práctica. 
Nos alegra tener aprobados los Estatutos después de este largo periodo de trabajo sobre 
los mismos. Sin duda que ha sido una etapa de búsqueda que irá dando frutos de vida para 
nuestras comunidades. Bien sabemos que los Estatutos son un instrumento importante de 
referencia en la misión que a CONFER le ha sido confiada. 
Agradecemos el trabajo del Equipo de Redacción de los Estatutos, las aportaciones hechas 
por los Superiores Mayores en la Asamblea y cuantas sugerencias se han recibido a lo largo 
del proceso. 
Con fraternal afecto 
  
Elías Royón, sj 
Presidente de CONFER  

Julia García Monge, ichdp
Secretaria General

 
Circular sobre la nova seu de la CONFER 

 
A los Presidentes de las Confers Regionales y Diocesanas 
A los Secretarios Regionales 
 
Madrid, 2 de febrero de 2010. 
Prot: 29/10 
Queridos Hermanos y Hermanas: 
En nuestra Asamblea de noviembre pasado se aprobó el cambio de la actual Sede de la 
Confer. En dicha Asamblea se informó que se procedería a rehabilitar el local propiedad de 
la Confer C/ Núñez de Balboa 115 bis para que pudiera ser la nueva Sede. 
A partir de ese momento hemos estado realizando las gestiones necesarias, desde la 
rehabilitación del nuevo local para adaptarlo a las necesidades de la Confer, hasta recoger 
todo lo que hemos de trasladar a la nueva Sede. Están siendo días de trabajo intenso para 
el personal que trabaja en esta casa para que todo pueda realizarse del mejor modo 
posible. En medio de lo que significa dejar algo querido y valorado, especialmente por 
quienes han estado trabajando muchos años en esta Sede, hay un ambiente de 
colaboración y buen ánimo para que nuestra nueva casa siga siendo lugar de encuentro de 
la vida religiosa. 
Entre los días 12 al 16 del presente mes procederemos a efectuar el traslado a la nueva 
Sede. Durante estos días no podremos atender a los sistemas de comunicación, teléfono e 
Internet. 
A partir del día 16 de febrero la sede oficial de la Confer es: C/ Núñez de Balboa, 115 
bis - Entreplanta 28006 Madrid. 
Los números de teléfono, fax y las comunicaciones por Internet se mantienen las 
mismas. 
Os agradecemos que hagáis llegar a vuestras comunidades el cambio de sede de la Confer. 
A través de IVICON lo comunicaremos para que llegue al mayor número de personas e 
instituciones. 
Esperamos que todo pueda funcionar correctamente desde el principio y agradeceremos 
vuestra comprensión si encontramos algún problema que nos lo dificulte. Sin duda que 
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todos iremos encontrándonos en casa y que esta nueva etapa será también fecunda para la 
vida religiosa a la que estamos llamados a servir con renovada esperanza. 
Con fraternal afecto 
 
Elías Royón, sj 
Presidente de CONFER  

Julia García Monge, ichdp
Secretaria General

 
Com saps que Déu et crida? 

  
Com saps que Déu et crida? 
Bonica pregunta per a la qual no valen tòpics. 
Quan mirem d’explicar que la nostra vida de 
consagració és resposta a una crida, el jove ens 
fa la qüestió, de vegades, com qui fa un escac al 
rei; d’altres, la fa des de la ingenuïtat de qui no 
coneix l’idioma de Déu. En qualsevol cas, és 
bonica la conversa que es comença quan hi 
dialoguem honestament. L’acte que vam 
organitzar la Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional de l’URC el passat 31 de gener al 
Casal Loiola duia aquest títol: Com saps que 
Déu et crida? No volíem fer una aproximació 

analítica i donar una resposta tancada, sinó, més aviat, escoltar el testimoni de cercadors, 
companys i companyes nostres de camí.  
L’Enric Puiggròs, jesuïta, ens va portar la poesia de Pere Casaldàliga, de Lluís Espinal, d’un 
místic musulmà i també la seva pròpia resposta, tot a través de la música que ell mateix ha 
compost per a aquests textos.  
Montserrat Fenosa, vedruna, ens va respondre a la pregunta del milió des de la seva 
experiència de vida, marcada ara per la sobtada pèrdua de la visió i una nova esperança.  
Pere Castanyer , marista, des de la frescor dels primers anys de consagració, ens explicava 
com Déu l’havia rescatat d’una situació de risc social i com ell va sentir que Ell li deia 
“Perico, t’estimo”. 
Entre un i altre testimonis, cadascú anava recordant els sons de la crida de Déu. Una crida a 
cau d’orella perquè solament tu la puguis sentir i guardar com un tresor secret.  
En acabar vam compartir el berenar per desitjar-nos un feliç dia de la vida consagrada i que 
per molts anys puguem respondre a la pregunta amb fidelitat creativa. 
 

David Guindulain, sj.
 

Els claretians comencem Capítol 
 

El diumenge 31 de gener al vespre ha començat el XXI Capítol Provincial 
a Vic, presidit pel P. Gonzalo Fernández. Els claretians demanen la nostra 
pregària en aquest moment tan important de la seva Província. El Capítol 
té una durada prevista d’una setmana.  
Podeu seguir les seves peripècies en aquest bloc obert per a l'ocasió: 
http://blocs.claret.cat/capitol2010/ 
Per als qui no estiguin al cas, en l’àmbit de les congregacions religioses un 
capítol és l’equivalent del que seria un concili dins l’àmbit de l’Església catòlica. Amb moltes 
i grosses diferències, tanmateix. 
Són semblants quant a l’abast: hi ha concilis universals i concilis provincials, i el religiosos 
tenen –nomenclatura a part– capítols generals i capítols provincials. Però divergeixen 

Para l’orella

http://blocs.claret.cat/capitol2010/
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gairebé en tota la resta. Pel que fa a la freqüència, hi sol haver un concili per segle, mentre 
que –a tot estirar– hi ha un capítol per dècada. Al capítol, hi assisteixen membres elegits, 
mentre que al concili són convocats tots els nomenats (bisbes). Un capítol demana comptes 
al govern del darrer període i la pot aprovar o no.  Molt sovint, els capítols elegeixen el seu 
propi govern per als anys a venir. El capítol és, a cada nivell, l’autoritat suprema i és el que 
marca les línies d’actuació per al futur. 
Això és la teoria del capítol. La pràctica és més complicada. Sobretot si aquest capítol se 
situa en una època de transició com és l’actual. En el passat, tot i que un capítol se celebrés 
molt de tant en tant, els mecanismes de funcionament eren tan definits que fàcilment 
entraven en una relativa rutina i no anaven gaire més enllà d’unes tradicionals (i sempre 
necessàries) crides a l’ordre. 
Ara les coses són diferents. Els nostres temps ofereixen signes prou clars d’uns canvis 
profunds. Són un avís per als uns, i són alarma per als altres. Hi ha sobretot un signe 
claríssim i innegable: la reducció dràstica de vocacions, amb totes les conseqüències que 

comporta. No cal dir que segons la 
interpretació que es faci de les 
causes, s’interpretarà el present en 
termes positius o negatius i es 
buscaran camins diferents per fer 
front a la situació: s’apostarà o per un 
passat que s’enyora o bé per un futur 
que s’intueix... més que no pas es 
coneix. 
El repte a què ens afrontem els 
religiosos és el de passar de ser 
“religiosos de cristiandat” a ser 
“religiosos de diàspora”.  Com no 
podia ser altrament, és el mateix 

repte que, de forma global, es planteja avui la nostra Església o, més exactament, s’hauria 
de plantejar avui la nostra Església. 
Encara que a alguns els costi de creure, l’Església en alguns països té bisbes que no s’han 
limitat a ser “baluards de l’ortodòxia”, sinó que s’han proposat ser “líders” (=pastors) per al 
seu poble i caminar amb ell cap a un futur que no sabem gaire bé com serà. Llegiu, si no, el 
que deien els nostres bisbes veïns del nord, en la seva cèlebre Carta als catòlics de França: 
“Estem canviant de món i de societat. Un món desapareix i un altre està emergint, sense 
que hi hagi cap model preestablert per a la seva construcció. Uns equilibris antics estan 
desapareixent, i els nous es van constituint amb dificultat. Ara bé, per raó de tota la seva 
història, especialment a Europa, l’Església es troba solidaritzada –molt pregonament– amb 
els equilibris antics i amb la figura del món que desapareix. No només s’hi trobava ben 
inserida, sinó que havia contribuït àmpliament a la seva constitució. En canvi que se’ns 
escapa la figura del món que es tracta de construir”. (Proposar la fe en la societat d’avui, 
1996). 
Crec, senzillament, que és en aquesta línia d’Església conscient i agosarada (parresia!) on 
els religiosos ens hem de situar. Si recordem els nostres orígens –i no simplement el nostre 
“passat”– veurem que la majoria dels ordes i congregacions no van sorgir en una època de 
bonança eclesial, sinó en temps de profunda desorientació i inseguretat. No és sense raó 
que ara fa uns 25 anys el teòleg alemany Metz considerava els Ordes Religiosos com una 
mena de “teràpia de xoc de l’Esperit Sant per a l’Església”.  

Pere Codina
www.catalunyareligio.cat 
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Taller: Espiritualitat des dels marges 
Els dies 23 i 24 de gener un grup de 

religioses ens vam reunir a Barcelona per iniciar 
un camí. Ens reunia la passió pel Regne present 
en els marges. Les nostres brúixoles serien tres 
persones que des de l'Àrea de Justícia i 
Solidaritat de CONFER s’havien desplaçat al cor 
de Barcelona per dinamitzar el taller 
d’Espiritualitat des dels marges: José Luis 
Saborido, jesuïta, Ana Isabel González, 
missionera mercedària de Bérriz, i Soledad 
Mena, jesuïtina. 

Dissabte a les deu vam començar amb 
una breu presentació dels objectius del taller i 

una pregària que ens va posar en contacte amb la realitat del món i la història de salvació 
que, malgrat les “fractures”, Déu va realitzant. Un altre món és possible i només arribarà si 
el somiem i entre tots ens esforcem per plasmar-lo. 

Mitja hora més tard escoltem el que brolla des dels marges. Dinàmica i il·luminació 
que ens col·loca vitalment en la realitat. Un 
mapa del món es desplega davant els nostres 
ulls. Quines són les ferides? Per on perd el 
món energia, vitalitat? Entre tots anomenem i 
posem al mapa les diverses situacions: 
explotació infantil, fam, moviments migratoris, 
prostitució, corrupció, explotació de la Terra… 
Però el món també genera mecanismes de 
guarició i de futur. Posem estructures i 
institucions que potencien la vida: Càritas, 
Amnistia, Greenpeace, itineraris d’inserció, 
ONG… 

El que hi ha en els marges del nostre món és allò emergent i allò marginal; allò 
sofrent i allò profètic; les ferides i la guarició. La nostra espiritualitat es desenvolupa en 
aquesta dualitat i sempre en l'àmbit de la perifèria, lluny del centre i del poder. Allà se situen 
els sotmesos al poder i els que no s’hi volen alinear. La novetat històrica, allò alternatiu, 
sempre ha sorgit en els marges. Aquest moviment íntim que empeny el món des de baix no 
és aliè al dinamisme de l’Evangeli. Allà es gesta un món nou. Ens col·loquem, doncs, als 
marges. 

Amb quina espiritualitat? Aquest interrogant és el que afrontem a les dotze. En grups 
de tres persones intentem definir el concepte 
d'espiritualitat amb tres paraules. Després de la posada 
en comú de tots els grups, podem definir espiritualitat 
com viure des de l’Esperit de Jesús. L’espiritualitat és 
viure d’una determinada manera, amb les actituds i el 
tarannà de Jesús, la mirada posada en l’únic objectiu del 
Regne. “Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en 
tinguin a desdir.”  

Les tres paraules que defineixen l'espiritualitat són 
impuls, configuració i mirada. L’impuls ens llança, la 
configuració ens transforma i la mirada ens situa. 

Viure així suposa un moviment descendent, d'abaixament per solidaritat amb els que 
hi ha “per sota”. I implica una justícia. 
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Déu viu així. S’implica en la realitat des de baix, des del crit dels vençuts, des d’allò 
marginal i emergent. El Senyor Jesús és la pedra que van rebutjar els arquitectes i que ara 
és la pedra angular. El seu impuls de creativitat i de vida es desenvolupa lluny dels centres 
de poder: en l’altre marge, en el desert, a Galilea. 

La nostra última sessió matinal ens aferma en la lectura creient de la realitat. Aquesta 
manera de veure la realitat que implica una 
espiritualitat des dels marges.  

Soledad ens acompanya en aquesta 
exposició. En primer lloc, ens recorda que 
per poder veure la realitat amb justícia i 
sense distorsions hem de sentir que ens 
miren amb ulls que ens recreïn. 

En segon lloc, hem d'aprendre a 
percebre la complexitat de la realitat on 
Déu ens espera. Allà es realitza 
l’encarnació.  

Aquests dos aspectes ens 
comprometen a demanar la gràcia de veure 

com el Senyor Jesús, mogut a la compassió, travessa la superfície i descobreix possibilitats 
en la realitat i en les persones. Ell veu el més alternatiu, el que es contraposa als models 
oficials comunament acceptats. 

Soledad insisteix en la necessitat d’exercir-se en aquesta lectura creient que ens 
possibilitarà descobrir el missatge de la realitat que és portadora d’una revelació. 

Com podem fer aquesta lectura creient? Existeixen unes condicions primeres. 
- Deixar que la realitat sigui. Acostar-nos-hi sense idees preconcebudes. 
- Deixar que la realitat em canviï. Deixar-me qüestionar en fraternitat, 

permetre’m sospitar que existeix alguna cosa més rere el que veig. 
- Fer-nos conscients, prestar atenció, obrir-me a la realitat amb tot el meu 

ésser. 
- Estar atent/a a la Paraula. Associar a l’experiència que estem tenint un text 

de la Paraula que il·lumini la realitat. 
La metodologia d’aquesta lectura creient de la realitat segueix els tres passos de 

veure-jutjar-actuar. El primer és veure. Veure significa prestar atenció a l’esdevenir quotidià 
de la vida i acollir la realitat tal com és, sense jutjar-la, i ser conscient del que suscita en mi. 
És important poder parlar-ho i compartir-ho. 

L’actitud de fons necessària en aquesta etapa és l’acollida i l’amor. Un cor de pobre 
que és conscient que la realitat és més que el que jo percebo i uns altres poden enriquir la 
meva visió. És una actitud contemplativa. Déu és aquí, en aquesta situació concreta 
quotidiana, i em crida. 

Com podem dur a terme aquest veure? L’ambient ha ser de pregària i cerca sincera. 
Una persona presenta la situació amb detall per poder entendre-la millor i el fet se centra a 

saber des de quina perspectiva ho 
analitzarem. 

 El segon pas és jutjar. Significa 
una presa de posició que implica donar 
raó i criteris. Cal un clima de llibertat i 
respecte.  

L’actitud de fons en aquesta etapa 
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és la crítica, l’obertura i la fe. Acollim les crides que Déu ens fa des de la vida. 
El mètode és crear un ambient de silenci, acollida i respecte que ens permeti 

l’escolta. En crear-lo possibilitem compartir la nostra percepció de la situació plantejada i en 
aquest compartir no pot faltar una referència a la Paraula que il·lumina el fet que estem 
analitzant. També hem de concretar què em convida Déu a convertir. Concloem amb una 
petició de conversió i canvi en les nostres vides. 

El tercer pas és jutjar. La finalitat d’una lectura creient de la realitat és consolidar el 
nostre enfocament de viure. Volem ser conscients, transformar la realitat dins nostre, sentir-
nos compromesos a viure aquesta realitat des del Senyor Jesús i així situar-nos de manera 
diferent, en Regne. 

Les actituds necessàries en aquesta última etapa són la lucidesa, per veure quin és el 
pas possible, i la responsabilitat, per portar endavant el que Déu em demana. 

El mètode és propiciar un ambient de silenci, obertura i petició que ens ajudi a 
determinar una acció o actitud concreta que faci present el Regne i possibiliti que l’emergent 
cobri força. 

A les dues va acabar l’exposició i el taller. El matí havia estat profund i vital; acabava 
així el primer matí del camí. 

La sessió de la tarda va començar a les quatre i mitja amb quaranta-cinc minuts de 
treball personal sobre un document titulat Actitud de Jesús ante la realidad que le rodea que 
ens va ajudar a ser conscients de l’estil de vida de Jesús i la seva implicació en la realitat.  

 A les cinc i quatre minuts, en grups 
que ja havíem format al final del matí, vam 
compartir un exercici de lectura creient de 
la realitat que ens va permetre posar en 
pràctica l’exposició del matí. Les realitats 
a què ens vam acostar van ser el 
terratrèmol d’Haití, el tràfic de blanques i 
la decisió de l’Ajuntament de Vic de no 
empadronar immigrants sense visat. 

Després de mitja hora de descans, 
va haver-hi una posada en comú en la 
qual vam destacar la validesa de la lectura 

creient de la realitat, el bon clima als grups i la necessitat de continuar en aquesta lectura 
com a instrument quotidià en les nostres vides personals i de fraternitat. 

A les vuit, després de la celebració de l’Eucaristia, vam acabar el nostre dia de treball.
Diumenge vam iniciar l’última etapa. A les deu, Anais ens ajudava a avançar en 

aquesta espiritualitat des dels marges, una espiritualitat que s’expressa en una manera 
d’estar, d’actuar i de projectar-se en la realitat. I per això podem parlar d’una espiritualitat 
política. La política és una dimensió antropològica, constitutiva i irrenunciable de l’ésser 
humà. Som éssers socials que amb les nostres accions o omissions configurem el món que 
ens envolta. La realitat és un ecosistema i el que fem o deixem de fer repercuteix en el 
conjunt. 

En les nostres institucions religioses ha de recuperar-se la dimensió política així 
concebuda. Els religiosos, com qualsevol ésser humà, ja estem en l’espai públic. No fer, no 
implicar-se, no participar, és, de fet, actuar perquè les coses segueixin com estan. La nostra 
indiferència o desimplicació pràctica té conseqüències. Hem d’estar més presents en aquest 
espai on es juguen els interessos de les persones concretes amb què compartim el dia a 
dia, i els interessos de la família humana i el futur de la vida del planeta. Aquesta certesa és 
el que la DIS denomina caritat política i José Mª Mardones denomina macrocaritat o caritat 
de llarg abast. 
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 Déu no és aliè a aquest 
dinamisme. El Déu bíblic és també un Déu 
polític. En la Paraula trobem un Déu 
alliberador en contra del Faraó, arquetip 
de l’opressor econòmic i polític. L’acció 
alliberadora de Déu comporta la utopia 
d’una terra, un poble i una llei nova. 

Jesús de Natzaret és hereu 
d’aquest manera de ser de Déu. La seva 
encarnació en unes circumstàncies 
sociopolítiques concretes comporta 
accions alliberadores que no són neutrals. 
Són accions polítiques perquè són públiques, però no van encaminades a un accés de 
Jesús al poder. En aquest sentit, el Regne, objecte de la predicació de Jesús, és 
l’alternança al sistema i comporta una dinàmica política i estructural. 

Després d’un breu descans, Anais ens ofereix poder compartir implicacions concretes 
per a la nostra vida. Cursos possibles per a tots, estiguem o no presents físicament em el 
món dels marges. A continuació, us en detallem alguns: 

- Col·laborar en grups de solidaritat, aproximant la nostra vida a la dels 
empobrits. 

- Participar en moviments socials i xarxes de denúncia i transformació de les 
estructures injustes, des d’allò local i global. 

- Prendre seriosament la nostra responsabilitat ecològica i la necessitat 
d’una nova relació amb la Terra. L’ecològic no és secundari, sinó que té 
una profunda relació amb la justícia, la pau, la defensa dels drets de les 
persones i els pobles. 

- Configurar la nostra vida quotidiana des d’una solidaritat crítica i alternativa. 
Un element essencial i de gran força política és el consum. En aquest 
sentit, assumir hàbits de consum responsable i practicar i estendre l’ètica 
del que és suficient, la cultura de la sobrietat. 

- Cercar fonts d’informació alternativa. 
- Invertir els nostres diners en la banca ètica i potenciar una economia 

solidària. 
- Col·laborar en la construcció d’una cultura de la pau. 
- Plantejar-nos la dimensió publicopolítica de les nostres ores i tasques 

pastorals. 
A tres quarts de dotze treballem per grups un qüestionari. Compartim les 

ressonàncies i els sentiments que han sorgit al taller; les idees motivadores, dificultats i 
qüestionaments; i, finalment, les implicacions concretes possibles personalment, 

comunitàriament i de Província. 
 Una hora després ens reunim a la sala 

per acabar el taller amb una celebració. La 
Paraula Revestíos de Cristo Jesús emmarca 
aquest espai en el qual s’enllacen música, gest 
i paraula. Demanem a l’Esperit que ens regali 
una mirada contemplativa de la realitat i que 
ens acompanyi en els nostres camins 
quotidians. 

Ens acomiadem agraïts pel que vam 
compartir vitalment aquest dia i mig. Volem 
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seguir apostant pel que és marginal i emergent; ens sabem units a tots aquells que des de 
la perifèria empenyen i avancen el Regne. 

Núria Gironella, hcsa

Nota.- Al final de l’Horeb, afegim a com a annex l’article de Mònica García que Catalunya 
Cristiana ha publicat sobre aquest Taller al número que surt avui mateix, dijous, 4 de febrer. 
 

Jornada de Formació Permanent: dissabte, 13 de febrer  
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URC-
CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta 

informació. 
 

UNA MIRADA CREYENTE A LA REALIDAD ACTUAL 
¿A QUÉ NOS INVITA? 

a càrrec de 
Ana M. Martínez Rodamiláns 

 
Mercedària Missionera de Bérriz, nascuda a Bilbao el 1936.  
Després d’haver realitzat estudis de Teologia (Roma) i la llicenciatura en 
Filologia Clàssica (Madrid), va dedicar uns anys a tasques d’educació a 
Bilbao. Posteriorment, va estar a Amèrica Llatina (Bolívia i Perú) durant  
dotze anys i després dotze anys més a Roma, com a consellera general. 
Actualment, viu a Madrid, col·labora amb Justícia i Pau a través de l’àrea 
de Justícia i Solidaritat de CONFER, dels Comitès de Solidaritat amb Àfrica 
Negra i de la xarxa AEFJ. És responsable de la Xarxa de Justícia, Pau i Integritat 
de la Creació de la seva Província d’Espanya. 

 
   9.45 h     Inici de la Jornada 
10.00 h  Proyecto de Dios: 

…y vio Dios que era bueno 
…y la mirada de Dios sigue presente sobre el mundo 
Una mirada creyente a la realidad actual: 
- “Cambio de época” vehiculado por la globalización. 
- Mercado y tecnología de la información, pilares de la globalización. 
- Tiempo de cambios, de búsquedas, de oportunidades. 
- Tiempo de aprender a mirar… 

11.30 h  Descanso 
12.00 h  Otra misión es posible: 

- Crisis en un mundo globalizado: alimentaria, humanidad itinerante, militarización  
Creciente, desequilibrio ecológico, cambio climático, crisis financiera global. 
- Riesgos sociales. 
- Esperanzas: emergencia de la mujer. 
- Oportunidad: globalización desde abajo. 
- Nuevo estilo de MISIÓN: opciones y actitudes. 
- Misión profética de la Vida Religiosa. 

16.00 h  Presentación del trabajo en grupos y plenario. 
17.00 h Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC): invitación de Dios en esta realidad, enfoque de 

un nuevo paradigma de Vida Religiosa, estilo de vida y acciones transformadoras y retos a la 
formación. 

18.00 h.   Fi de la Jornada 
 

Data: 13 de febrer de 2010 
Preu: 20 euros 
Hora: 10-13.30 h i 16-18 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona) L1 Rocafort i L3 Poblesec 



 10

Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”: 2100-3040-06-22-00340826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres AR. 

 
Les Germanetes dels Pobres i Astrid 21, premis Sant Fèlix 

 
La Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona ha atorgat els premis Sant 
Fèlix 2009 a les Germanetes dels Pobres i Astrid 21 (Fundació Privada- Fundació Síndrome 
de Down de Girona i Comarques, inscrita al 1993), com a reconeixement de la tasca social 
duta a terme. Mons,. Francesc Pardo va lliurar els premis el 25 de gener, festa de Sant 
Francesc de Sales. Felicitats! 
 

El monestir, escola on aprenem a estimar-nos 
  

En fer aquesta afirmació, cal deixar ben clar des del primer moment 
que, com en tota escola, també en aquesta es pot suspendre, però a 
l’escola del Carmel, com en els altres monestirs, tenim moltes ocasions 
que ens ajuden a recuperar i millorar la nota. 
Com que la primera vegada vaig parlar de la relació amb Déu, de 
compartir la vida amb Ell, em sembla que aquest tema quedaria 
incomplet si no parlo ara de la relació amb les germanes, de compartir 
la vida amb elles, de “l’amor unas con otras”, de què parla amb 
profunditat Teresa de Jesús. 
 

Per cursar aquesta «assignatura» de l’amor fratern, és cabdal en primer lloc, un pacient 
coneixement de tu mateix. Davant les sorpreses que pots tenir, cal fer-ho amb bon humor i 
no tenir cap ensurt, saber que Déu t’estima tal com ets i prendre consciència de la teva 
fragilitat. Això et serà una eina molt valuosa per poder 
comprendre els altres. Com a “classes teòriques” que 
se’ns imparteixen, tenim especialment l’Eucaristia, on 
Jesús ens demostra fins a quin punt ens estima a totes i 
la Paraula de Déu, que en les celebracions litúrgiques 
llegim amb tanta freqüència i que aprofundim també en 
la pregària personal. Quan t’emmiralles en el text sagrat 
i veus com s’insisteix en la qualitat que ha de tenir el 
nostre capteniment amb les germanes i amb tothom, és 
un revulsiu que et fa prendre consciència que és el que 
el Senyor et demana. Realment tenim el llistó molt alt. A 
vegades se’ns acusa que la religió empetiteix les 
persones, quan és tot al contrari. La persona humana,seguint el model de Jesús de 
Natzaret, pot arribar al desenvolupament complet de les seves possibilitats.  
Pel que fa a les “classes pràctiques”, en tenim tot el dia, durant el qual és tan freqüent el 
nostre compartir. Em ve ara a la memòria un verset de l’himne que es canta en la festa de la 
dedicació d’una Església i que diu així: “Pedres polides pel cisell i el martelleig dels 
constructors, van edificant...” Sí, nosaltres, com tothom, som aquestes pedres i és el dia a 
dia en el tracte amb les germanes que ens va modelant. Quan veig el nostre altar de pedra 
tan polit i repicat, penso que queda molt bé, però que ha patit el martelleig, i nosaltres 
tampoc no ens n’escapem, repeteixo, com tothom, però procurem tenir la voluntat de 
superar-nos. 
 

Anna M. Sales
Carmel de Terrassa

Catalunya Cristiana, núm. 1584
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Aniversari de la mort de M. Maria Fèlix 
 

M. Maria Félix, fundadora de la Companyia del Salvador i dels col·legis Mater 
Salvatoris, es troba en procés de beatificació 
 
El 12 de gener, Lleida, es conmemorava el IX aniversari de la mort de la M. Maria Félix, 
fundadora de la Companyia del Salvador i dels col·legis Mater Salvatoris. 
En aquesta mateixa jornada va tenir lloc una Eucaristia a la parròquia de Sant Martí de 

Lleida presidida pel 
rector, Mn. Vicenç 
Alfonso, i alhora 
professor del col·legi 
Mater Salvatoris. A la 
celebració va assistir-hi 
la comunitat de 
religioses del Salvador 
de Lleida, així com 
professors, alumnes i 
pares d’aquest centre 
escolar, el primer que 
va fundar la M. Maria 
Félix. En la seva homilia 
Mn. Vicenç Alfonso va 
dir que tots els que la 
van conèixer i tractar, 
molt especialment les 
seves religioses, poden 

destacar de la M. Maria Félix la seva intel·ligència brillant, la bondat i generositat, la força de 
voluntat, la vivència de la caritat, el goig i fortalesa interiors, la confiança total amb Déu, 
sentint-se instrument de les seves mans; l’opció per l’educació de la joventut, la seva gran 
humilitat i senzillesa, la seva profunda humanitat, la rica experiència de l’espiritualitat de 
sant Ignasi de Loiola i la capacitat de saber llegir en la seva història personal la voluntat de 
Déu. 
Va continuar el celebrant dient: “La M. Maria Félix volia transmetre la seva vivència de 
l’Evangeli i la seva experiència de Déu a l’estil de sant Ignasi”, alhora que va convidar els 
professors del col·legi a seguir aquest carisma com una “marca”, un “estil” com a professors 
del Mater: “Lliurats a l’opció per l’educació dels valors humans i cristians en els nostres 
alumnes, amb alegria, perseverança,  paciència i sentit de fe.” 
Mn. Vicenç es va referir a la mort de Maria Félix als 93 anys d’edat i “de lliurament fidel al 
Senyor, de qui va néixer la Companyia del Salvador”. En la celebració es va pregar per les 
religioses de la Companyia i per les vocacions; així com pels pares, professors i alumnes 
dels seus col·legis, tot recordant el seu lema: “Estimar per a millor servir.” 
També a la capella del col·legi Mater Salvatoris el bisbe de Lleida, Joan Piris, va presidir una 
Eucaristia commemorativa amb l’assistència de nombrosos pares, alumnes i professors, que 
van voler acompanyar la comunitat en el record per la M. Maria Félix, tot pregant alhora per 
la seva prompta beatificació. L’octubre passat, l’Acadèmia Mariana de Lleida va celebrar el 
seu anual Certamen Marià dedicat a l’advocació Mater Salvatoris, tancant alhora oficialment 
els actes celebrats amb motiu del naixement de la M. Maria Félix, nascuda el 25 d’agost de 
1907 a Albelda, poble de la província d’Osca i aleshores diòcesi de Lleida. 
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Tot i els seus orígens aragonesos, va ser a la ciutat de Lleida 
on Maria Félix va viure la seva joventut i els inicis de la seva 
obra. A Lleida va fundar l’any 1931 el primer centre educatiu 
anomenat l’Acadèmia Nova. El 31 de juny del 1932, Lleida fou 
l’indret on Déu li va fer sentir el que seria l’origen de la 
Companyia del Salvador i en aquesta ciutat, concretament el 
1948, va fundar el primer col·legi sota l’advocació Mater 
Salvatoris. 
En els inicis de la congregació hi va tenir un paper molt 
important la lleidatana Carme Aige, que va formar part de 
l’embrió de la Companyia del Salvador, juntament amb altres 
dues lleidatanes, la historiadora Montserrat Amigó i la 
llicenciada en Ciències Victorina Jené. Avui la Companyia del 
Salvador, que té com a lema “La major glòria de Déu”, està 
formada per un centenar de religioses, amb nou cases, amb la 
seva casa general i noviciat a Madrid i una casa d’espiritualitat 
a Mota del Marqués, a Valladolid, dos col·legis universitaris i set centres d’ensenyament. La 
congregació és present també als Estats Units, concretament a Bridgepot (Connecticut). 
Lleida és, però, el bressol de la Companyia del Salvador i dels seus col·legis i on el record 
de la M. Maria Félix és més viu i present. 

Jordi Curcó
Catalunya Cristiana, núm. 1584

 
Competència Espiritual en l’Animació Espiritual de les escoles cristianes 

  
El proper 24 de febrer, de 9.30 a 
13.30 h, gràcies al Grup-
Promotor-Santillana, ens 
acompanyarà Carmen Pellicer en 
la sessió de l’Escola de Pastoral 

d’aquell dimecres. És valenciana, casada i amb quatre fills, 
teòloga i escriptora. Ha estat professora a Oxford i a la 
Universitat de València. Actualment es dedica a la formació 
dels col·lectius docents en xerrades i conferències. 
Aquell matí ens oferirà la seva visió sobre la Competència 
Espiritual en l’Animació Espiritual de les escoles cristianes, 
més enllà de l’Àrea de Religió i Cultura Religiosa. Com que la 
sala on ens trobarem té un aforament concret, comprendreu que 
caldrà limitar la quantitat de persones assistents. 
 
Si voleu acompanyar-nos en aquesta sessió, només cal que us 
poseu en contacte amb mi, al Departament de Pastoral. Ho podeu fer directament per telèfon 
o mitjançant el correu electrònic. No cal dir que l’assistència és gratuïta i que sereu molt 
benvinguts/es.  
 
Podeu llegir una entrevista a Carmen Pellicer a  
http://www.sscc-andalucia.org/entrev_cpellicer.htm  
 
També la podeu escoltar i conèixer a 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8233025674265701924# 
 
i també a 
http://www.youtube.com/watch?v=9UAr6OR4-2c 

 

http://www.sscc-andalucia.org/entrev_cpellicer.htm
http://video.google.com/videoplay?docid=-8233025674265701924
http://www.youtube.com/watch?v=9UAr6OR4-2c
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Organitza Escola de Pastoral – Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya 
Suport Grup Promotor - Santillana 
Animadors Carmen Pellicer 
Lloc CEP (Centre d’Estudis Pastorals) – Sala 1 

C/ Rivadeneyra, 6, 3r pis (Barcelona) 
L1 i L3 Plaça de Catalunya 

Dia Dia 24 de febrer, dimecres 
Hora 9.30 a 13.10 
Inscripcions Departament de Pastoral.  

Toni Torrelles. 933 027 013. atorrelles@escolacristiana.org 
Assistència Gratuïta  

 

 
Casal La Salle “Sant Martí” 

 
Som la Comunitat de La Salle del 
Casal “Sant Martí”. El Casal La Salle 
està situat a Veciana, a la comarca 
de l'Anoia, en un indret tranquil i 
agradable. És un espai ideal per 
passar uns dies de descans,  
jornades de reflexió o realitzar 
activitats a la natura ja que està 
envoltat de camps i boscos. La finca 
té grans espais per a fer caminades i 
petits racons que fan del conjunt un 
indret ben especial. En un d’aquests 
racons enmig del bosc hi tenim “La 
Gruta de Lourdes” situada al costat 
de la “Vall del Silenci”. En la Gruta hi 
ha un petit altar i una escultura de la 

Verge que dóna nom a la Gruta. La Verge no te més de 0,8m i està feta de marbre blanc. 
 
El passat mes de maig del 2009 va desaparèixer la Verge. Després d’aquests mesos 
d’espera  i la pertinent denúncia, ja no creiem que aparegui. Des d’aquesta revista us volem 
demanar a les Comunitats Religioses si alguna de vosaltres tingués alguna Verge de Lourdes 
desada com a vegades tenim  en algunes sales. Si fos així i ens la poguéssiu oferir us ho 
agrairem. 
 

Horeb, en dues versions 
 

La presentació de l’informatiu Horeb en format 
virtual permet incloure sense cost il·lustracions i 
fotografies que enriqueixen el seu contingut. A 
l’hora d’imprimir-lo, allà on es cregui convenient 
per a la comunitat, pot generar despeses 
innecessàries, especialment si es disposa 

d’impressora en color. Per aquest motiu, des d’inicis del mes de desembre, Horeb es tramet 
en dues versions: versió íntegra, que inclou fotografies, i versió text, que les exclou. En 
determinats números, s’afegeix un annex amb documentació, per ser especialment 
consultada en pantalla.  
Cal recordar que l’URC tramet Horeb a totes les comunitats, a més de les superiores i 
superiors majors, així com també a tota persona que el vulgui rebre individualment. En 
aquest cas, només cal inscriure’s’hi des d’Internet. 

mailto:atorrelles@escolacristiana.org
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Calendari del mes de febrer: propers esdeveniments 
 

 

10 Dj CET (Conferència Episcopal Tarraconense) – matí – Tiana. Monges 
Franciscanes. Residència Maria Immaculada 
URC: Comissió Permanent – tarda 

10 Dc Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia  
11 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada  
13 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Una mirada creyente a la 

realidad mundial. Ponent: Ana María Martínez Rodamilans, mmb (Mercedària 
Missionera de Bérriz) 

19 Dv Estació d’enllaç: Els joves, la fe i l’Església: conversem amb el bisbe Sebastià 
Taltavull. 22.00 h. Pl. Santa Anna, c. Rivadeneyra – Pl. Catalunya 
Conclusions en forma d’art 

21 Dg Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les 

22 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
24 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 

 
 

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@


Església a Catalunya 23
4 febrer 2010

Barcelona

Mónica García
Barcelona

El món del segle XXI està més globa-
litzat que mai i el que passa més enllà 
ens afecta aquí mateix. Igualment, 
en les relacions interpersonals, en la 
nostra esfera social o en l’estructura 
política en la qual ens movem, les 
nostres accions també tenen una re-
percussió pública. Segons va apuntar 
la religiosa missionera de Bèrriz, Ana 
Isabel González, els religiosos d’avui 
tenen poca presència pública en els 
llocs on es prenen decisions realment 
importants, encara que la seva visió 
dels problemes i solucions sovint és 
privilegiada.

La Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) va acollir durant els dies 23 i 24 
de gener el taller d’espiritualitat Des 
dels marges del nostre món. La reli-
giosa mercedària juntament amb el 
jesuïta José Luis Saborido i la jesuitina 
Soledad Mena, de l’Àrea de Justícia i 
Solidaritat de la Confer (Conferència 
Episcopal Espanyola de Religiosos), 
van analitzar la realitat mundial amb 
les respostes que es donen des de 
diferents moviments i estaments. La 
reflexió es va articular entorn de dos 
nuclis, una lectura creient de la realitat 
i l’espiritualitat política. Lectura bíbli-
ca, treball personal, posada en comú, 
tallers es van succeir durant el cap de 
setmana per tal d’arribar a descobrir i 
a prendre consciència del dinamisme 
de Déu actuant avui i especialment 
des dels seus marges, tant des del 
marginat com dels emergents (dones, 
barreges culturals, la consciència eco-
lògica, etc.).

Ana Isabel Rodríguez va incidir en 
l’espiritualitat que expressa una mane-
ra d’estar, d’actuar i de projectar-se en 
la realitat: l’«espiritualitat política». 
Fins ara hem actuat a occident segons 
l’individu —entenent com a individu 
«la persona unitària en ella mateixa i 
separada de les altres»—, va afirmar 
la mercedària. Aquesta concepció de 
l’individu, però, no fa honor a la veri-
tat, va prosseguir, perquè es basa en 
el propi interès i apunta als imperia-
lismes moderns i en detriment del bé 
comú. Però com que cadascú és capaç 
d’influir en la vida dels qui l’envolten 
—amb conseqüències inimagina-
bles—, és fonamental plantejar-se i 
explorar nous camins que permetin 
canvis importants i sobretot necessaris 
per al món actual. «Com em situo jo en 
el món?, com configuro el meu temps 
per influir en tots els àmbits?... Vivim 
en un món apàtic que empra un temps 
80 vegades superior veure la televisió 
que a participar a la vida pública», va 
assenyalar Ana Isabel Rodríguez, «com 
a religiosos, cerquem una caritat de 
llarg abast, la “caritat política” de la 
Doctrina Social de l’Església».

D’altra banda, el jesuïta José Luis Sa-
borido va exposar una lectura política 
de la història de la salvació. «La fe del 
poble d’Israel comença amb l’èxode, 
amb el Déu alliberador», va afirmar 

Des dels marges del nostre món

LLuís serra
Secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya

«El compromís social dels reli-
giosos a Catalunya és profun-
dament intens i hem volgut 
crear un marc de reflexió per 
a les persones que s’hi dedi-
quen. La participació ha estat 
excel·lent, tenint en compte 
que hi ha hagut altres activi-
tats a la diòcesi. Les persones 
que tenen un gran compro-
mís social poden compartir i 
reflexionar plegades aquests 
dies. També és interessant la 
gran intercongregacionalitat: 
diferents congregacions que 
conflueixen en el camp social 
es troben i, des de carismes i 
perspectives diferents, analit-
zen els mateixos problemes i 
integren les seves experiències. 
Pel que fa a la participació dels 
religiosos en l’àmbit social, la 
Direcció General d’Afers Reli-
giosos va publicar un informe 
fa uns mesos i les dades van ser 
molt sorprenents per a alguns 
perquè l’acció dels religiosos és 
constant, molt discreta i alhora 
directa sobre les persones. Si 
per política entenem opció 
de partit és diferent, però si 
s’entén presència en organis-
mes, plataformes, xarxes, és 
constant. La nostra finalitat no 
és arribar a la política, sinó 
denunciar les estructures 
injustes i ser al costat de les 
víctimes.»

Més de 14 congregacions religioses van participar en un taller organitzat per la 
Conferència Espanyola de Religiosos

Saborido. L’acció de Jahvé per alliberar 
el seu poble també resulta una acció 
contra la força política, econòmica i 
social del faraó. Jahvé els conduirà a 
la terra promesa i crearà el seu poble 
com a tal amb una llei fonamentada 
en l’amor a Déu i l’amor fratern. Al 
llarg de la història, Israel caurà en les 
infidelitats, va continuar el jesuïta, i 
els profetes li recordaran la pràctica 
del dret i de la justícia. I, finalment, el 
servent de Jahvé restaurarà l’aliança 
amb el seu poble: novament l’acció 
alliberadora del Messies posa en 
qüestió tot un sistema polític i social 
per instaurar el Regne de Déu, el del 

soLedad Mena
Jesuitina

«Els laics en aquests moments 
també estan prenent consci-
ència com a cristians en la vida 
pública. Abans potser tot estava 
més dirigit i dut endavant per 
l’Església, però la vocació laïcal 
és importantíssima —ser laic en 
el món i per al món— i aquest 
és, sens dubte, el seu moment. 
I el paper dels religiosos serà 
ser-hi també, acompanyant i 
donant suport, però no per això 
els religiosos han d’adormir-
se ni quedar-se enrere. És una 
cosa conjunta: som cristians i 
som ciutadans i des d’aquí surt 
el compromís cadascú des de la 
seva vocació laica o religiosa.»

ana IsabeL rodríguez
Missionera de Bèrriz

«Quan ens impliquem en aquests 
camps de la transformació de la 
realitat ens trobem sovint amb 
la frustració... i una manera de 
veure que actuem segons l’Espe-
rit és veure com ens posicionem 
davant del fracàs que suposa 
aquest compromís. Això ens dóna 
la pista de si és una recerca de mi 
mateixa i de la meva gratificació 
personal o si és una manifesta-
ció de l’Esperit en mi que em 
condueix més enllà del fracàs, 
em fa indagar en el que em 
falta... És molt lent, costós i de 
vegades gairebé impossible fer 
transformacions. Però això té el 
valor d’autentificar que el nostre 
compromís té una arrel profun-
da, perquè podem romandre a la 
creu. Llavors ens plantegem: “Per 
què sóc aquí? Perquè vull anar 
de cristià progre i avançat per 
la vida o perquè realment sento 
una profunda experiència de Déu 
en el dolor dels meus germans i 
vull respondre a aquesta expe-
riència?” La dificultat purifica el 
compromís.»

José LuIs saborIdo
Jesuïta

«En la seva arrel més profunda 
la política és la cura de la polis: 
el bé comú. En canvi, a la soci-
etat occidental democràtica, la 
política és una lluita pel poder, 
pensant que des del poder es 
canvien les coses. I encara hi 
ha una altra dimensió política, 
que és la transformació des 
del servei i no des del poder. El 
poder polític hauria de ser, al 
cap i a la fi, un servei. També 
caldria transformar radicalment 
la democràcia: vivim una de-
mocràcia de baixa intensitat o 
una perversió de democràcia. 
La democràcia no pot consistir 
en el fet que uns partits polítics 
es llencin els mobles al cap per 
mantenir-se en el poder cada 
vegada més allunyat de la ciuta-
dania. La ciutadania està adqui-
rint una consciència política i 
sap que pot canviar estructures 
no només des del poder, sinó 
des de la influència social... i 
encara queda molt per fer. Els 
religiosos entraríem a participar 
activament dins d’aquest mo-
viment ciutadà d’acció política 
des del servei.»

bé comú. «Jesús és l’alternativa total 
davant de les estructures que fereixen 
la dignitat dels fills de Déu», va mani-
festar José Luis Saborido, «i el Regne 
de Déu afecta qualsevol esfera: Crist 
vol construir aquest Regne».

En aquest punt els organitzadors 
van llançar als participants diferents 
interrogants per recuperar la dimen-
sió política de les vides dels religiosos, 
entenent la política com a dimensió 
constitutiva de l’ésser humà. Des de 
revisar en què s’inverteix el temps 
lliure, la dedicació als compromisos 
apostòlics i els hàbits de consum fins 
a la participació en fòrums socials o 
blocs passant per la redimensió del 
vot de pobresa i sobrietat davant del 
simple estalvi.

«Tot això no són paraules boniques, 
ni voluntarismes ni ideologies; ha de 
ser una manifestació autèntica de 
l’Esperit, viscuda des d’Aquell que tot 
ho alimenta i gestada en el silenci i la 
conversió personal», va subratllar Ana 
Isabel Rodríguez. Els grups de treball es 
van reunir i van començar a confrontar 
les seves vivències amb les propostes... 
amb molta feina per endavant.
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