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AGENDA MPCB

Divendres 19 de novembre a les 21h - Sala Edith Stein, C. València 244
Sopar Tertúlia
Diumenge 19 de desembre a les 11h - Basílica de Santa Maria del Mar
Trobada familiar d'advent
Dissabte 22 de gener (tot el dia) - Seminari Conciliar
Presentació del treball de trienni

AVUI ENS TROBEM AMB... JAUME CAMPILLO

Qui ets i quan temps portes al moviment?

Sóc en Jaume Campillo, formo part d’un grup de revisió de vida que
vam començar a treballar junts el febrer de 1986. Com podeu veure
som un “iaios”.

envolten.....

Laboralment he treballat de psicòleg escolar durant tota la vida i la
meva esposa, la Marta Trias, ha estat infermera infantil a Sant Joan
de Déu tota la seva vida. Ara fruïm de la jubilació, descansem,
cuidem nets, millorem la nostra relació amb els que ens

De bon començament el grup tenia de consiliari a Mn. Josep Mª Tubau, rector de la
parròquia (Sta. Cecília), a partir del curs 1994 -1995 , per qüestions de salut, Mn. Tubau
ens va anar deixant i enlloc seu va venir la Llum Delàs, fins ara consiliaria, animadora,...
del grup. Ella va ser qui ens va introduir al Moviment de Professionals. Vam viure
moments de gran profunditat, recordem molt l’època de viure “la història de crida
personal o de crida de Déu”, i d’altres. El moviment ens va ajudar a re-centrar les nostres
reflexions i a fer-nos més oberts envers dimensions no pensades i pregades.

Què és el que t’impulsa a aixecar-te cada dia?
L’ajuda a aixecar-me cada dia em ve de l’interès pel món que m’envolta. Veure com es
desenvolupen les coses, veure créixer accions en pro de la natura, de l’home... veure
créixer els néts, veure com s’obren al món que els envolta i descobreixen les pròpies
potencialitats és un regal pel cor i la intel·ligència.
Per sort amb la família i el grup hem connectat amb llocs com Taizé, allà se’ns ha fet més
gran l’horitzó. Hem pogut establir vincles i relacions amb gent llunyana i això ens ha
permès fruir de perspectives noves. Realment un do immens.
Quin es el teu talent? Quina habilitat tens?
Per feina i per sort meva, he hagut de treballar l’aspecte relacional amb “tota” la gent
que m’envolta. Penso que aquest és el regal que se m’ha estat donat i que he hagut
d’anar
madurant.
Quina sort poder veure i viure el moment present amb la gent que tinc a prop com un
do per a establir ponts i vincles relacionals. Ara que sóc gran m’adono de que se’m va
donar quelcom infinitament més gran del que jo podia haver pensat.
Si poguessis viure dins d’una pel·lícula per un dia, quina seria?
Pelis, moltes. No sabria per quina decidir-me. Charlot amb el gran dictador o temps
moderns m’és un lloc on em podria retrobar a mi mateix. Ho deixo al vostre criteri. Això
sí, que quedi ben clar que l’important és l’HOME, qualsevol home que sigui prop, a una
distància d’un braça, més o menys.
Si ara mateix poguessis agafar la maleta i marxar uns dies, on aniries?
Vaig tenir la sort de fer un viatge pel Sinaí i després entrar a Israel. Per la seva
complexitat i riquesa en totes les dimensions, no em costaria gaire perdre’m per allà, i
encara que sóc molt soca pels idiomes crec que m’ensortiria.
Vaig conèixer un monjo que va marxar a una petita illa del Japó, sense parlar japonès,
dient que seria capaç d’establir vincles amb la gent simplement sent-hi i compartint el
dia a dia. I se’n va enfortir. Em faria il·lusió fer quelcom semblant.
Què t’ha aportat el Moviment i què creus que hi aportes tu?
Resumint diria: obre espais de reflexió i ajuda a caminar endavant. Només per això, i sé
que aporta més, ja mereix ajudar-lo a seguir endavant. Per això i molt més: GRÀCIES
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