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Divendres 29 d'abril vam celebrar presencialment una
nova edició dels Sopar Tertúlia del nostre Moviment.
En aquesta ocasió la temàtica era 'Eutanàsia i Mort
Digna' amb la participació d'Helena Roig Carrera i
Antoni Nel·lo Figa. Cliqueu aquí per llegir el resum de
la trobada

El proper diumenge 29 de maig de 17 h a 19.30h al
Col·legi Maristes La Immaculada (C. València, 370 –
Barcelona) es durà a terme la trobada final de la fase
diocesana del Sínode dels Bisbes. Cliqueu aquí per llegir
més informació i fer les inscripcions.

AVUI ENS TROBEM AMB... VIRGINIA MENÉNDEZ

Qui ets i quant temps portes al moviment?
Sóc la Virginia Menéndez, tinc 60 anys, i tot i que vaig entrar en el Grup
de Revisió de Vida quan ja era gran, porto fent revisió des de fa 17 anys.
El grup ha anat modificant el nombre de participants al llarg d'aquests
anys, però si hi ha una cosa significativa i de molta vàlua ha estat el
consiliari que ens ha acompanyat sempre; en Gaietà Casacuberta, un
home que com a consiliari i acompanyant de grups de revisió ens ha fet
una forma de viure la Fe a fons. Des que faig revisió, he vist que no hi
ha una altra forma d'entendre la Fe que no sigui compartida.

Què és el que t’impulsa a aixecar-te cada dia?
Soc una persona vital i és la mateixa vida la que cada dia em convida a viure-la i anar "a
per ella". Soc docent i entusiasta de la meva professió. A mi, anar a treballar em motiva. Si abans matinar
era un petit obstacle per aixecar-me d'hora, amb el temps i fer-me gran ja comença a esvair-se. A més,
habitualment, el primer que faig de forma conscient al dia són uns minuts de pregària, i això m'impulsa per
entomar tot el que vindrà després.
Quin es el teu talent? Quina habilitat tens?
Em costa dir-ho, però si abans he dit que era vital, podria afirmar que la gent és el que més m'agrada en el
món. Conversar, reflexionar, veure altres formes d'entendre el món. Penso que comprendre i escoltar als
altres és un dels dons rebuts i, per acompanyar en el seu recorregut vital al meu alumnat, es fa
imprescindible.
Si poguessis viure dins d’una pel·licula per un dia quina seria?
Això sí que em costa molt contestar-ho. M'agrada molt el cinema en general, i especialment el cinema
musical. Potser el que més m'agradaria és convertir la meva vida en una pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que
és de les meves favorites; Master and Comander, i si pogués reproduir l'escena on el capità i el metge
toquen junts els instruments de corda, seria feliç per una bona estona.
Si ara mateix poguessis agafar la maleta i marxar uns dies on aniries?
A molts llocs, però des de sempre he desitjat anar a l’altra punta del món: a Austràlia o a Nova Zelanda.
Que t’ha aportat el moviment i que creus que hi aportes tu?

Compartir la Fe amb el grup de revisió és un tresor. Viure la Fe en comunitat és un privilegi i és poder
aprofundir en coneixement espiritual. Créixer i desenvolupar el teu projecte de vida amb altres és una
oportunitat per entendre altres realitats i veure la diversitat de formes d'entendre aquest món.
Humilment em costa veure que puc aportar jo, però suposo que allò que rebo soc capaç de retornar-lo.
M'agradaria poder dir que faig arribar als altres reflexió, altres visions i altres formes de viure i entendre
l'evangeli. La diversitat de mirades és el més gran que tenim en el grup de revisió.
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