Crònica de la reunió de la Comissió Ibèrica del DIM – Lleó 8/10-05-2012
Participants:
Ramon Oranias, OSB

M. de Montserrat (Barcelona) Responsable de la Comissió DIM

Griselda Cos, OSB

M. de Puiggraciós (Barcelona)

Lino Moreira, OSB

M. de Singeverga (Portugal)

José Luís Navarro, OCSO

M. de Sta. Mª de Huerta (Sòria)/ Midelt (Marroc)

Rosa Mª de la Parra, OSB

M. de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona)

Maria Reis Catarino, OSB

M. de Roriz (Portugal)

María del Carmen Reales, OSB

M. de la Fuensanta (Múrcia)

Ernestina Álvarez, OSB

M. de Sta. Mª de Carbajal (Lleó)

Se n’excusà al M. Maria Blanca Blanco de Santiago de Compostel·la.
Enguany s’incorporaren les Gmnes. de la Fuensanta i de Lleó, la qual cosa
contribueix a dinamitzat la Comissió. Després de repassar les tasques que cada u porta a
terme en el seu monestir i veure’n les possibilitats futures, abordarem el tema del
Butlletí. Donat que ens costa més la tramesa (900 €) que no pas la seva edició, que és
fruit de la generositat de Gràfiques Harris, S. A., de Les Franqueses del Vallès, hem
cregut oportú de publicar-lo només a la nostra web, amb enllaç amb Facebook, crear un
nou e-mail i notificar-ho així als monestirs. El G. José Luís, expert en informàtica és qui
promourà la dinàmica d’aquesta nova alternativa de comunicació. Ell mateix, amb l’ajut
de tots promourà quatre nous apartats en relació amb el DIM: Articles, recensions,
documents i entrevistes
La davallada de les subvencions de l’Oficina d’Afers Religiosos de la
Generalitat fa que la nostra economia se’n ressenti. Això vol dir que cada monestir
haurà d’assumir la despesa dels seus membres, i que cada activitat que es porti a terme
s’hagi d’autofinançar. Un exemple molt positiu n’ha estat la Jornada Interreligiosa
d’enguany a Madrid, tant per l’economia, l’organització (amb la participació de laics) i
la temàtica. Enguany l’ha protagonitzada el P. Justo Lacunza (P. Blanc) amb el tema:
“El Diálogo Interreligioso: un reto frontal de nuestro tiempo”. Ho ha fet a través de les
seves experiències vitals a nivell internacional, doctament analitzades.
Donat l’interès de la Comunitat Benedictina de San Pelayo, d’Oviedo, s’aprovà
de fer el nostre proper encontre en aquell Monestir, pel 15-19 d’abril de l’any vinent,
finalitzant amb la Jornada Interreligiosa el dissabte, dia 20, a Madrid.
Precisament aquesta Jornada va prenent volada. Tant la Fraternitat del monestir de Sta.
M. de Huerta com els membres del Carmelo Ecuménico de Loeches (Madrid) van
prenent responsabilitats, El treball coordinat amb tots ells ens permet més
independència, donades les distàncies. De moment seguim mantenint el Curs de
Formació Interreligiosa de Montserrat (en català) i aquesta Jornada a Madrid, oberta als
monestirs del centre d’Espanya.
Després de cinc anys d’exercir de responsable el G. Ramon, n’agafà el relleu,
per unanimitat, el G. José Luís, de Huerta/Midelt.
Acabàrem la Trobada amb una entrevista per ràdio Cope, de Lleó, a càrrec de la G.
Griselda (història), el G. José Luís (relacions amb els mon magrebí) i el G. Ramon
(dinàmica nacional i internacional).
Donada la relació, ja fa anys, del G. Ramon amb aquesta Comunitat lleonesa, en
relació al seu orgue, finalitzàrem la trobada amb un petit concert. També en senyal
d’agraïment per la seva càlida i generosa acollida.
ramon oranias, maig del 2012

