
X JORNADAS DE FORMACIÓN  
Del 3 al 6 de julio DE 2008– LLEIDA  

        La dimensión política 
 y profética de los comités.

         Trabajo en red altermundista

(Saludo  de  Rafael  de  Sivatte  a  los  CORs.  Reunidos  en  las  Jornadas  de 
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Gràcies pel vostre correu. Us he de dir que el saber que hi ha persones com
vosaltres,  treballant per tal  que la bona noticia de Monsenyor  Romero i  de
Jesús arribi  als pobres i  als maltractats per la injustícia, això m'anima a mi a
seguir  endavant  enmig  de  situacions  en  que  els  vents  no  són  pas  massa
favorables a l'Església per projectes com el de la teologia de l'alliberament,  
la qual intenta treballar en favor d'un mon en el que els pobres rebin novament
la bona noticia i en que hi hagi més justícia.

He  trigat  una  mica  a  contestar-te  el  correu  perquè  tenia  l'esperança  de
poder  enviar-te l'article  que em demanaves,  però malauradament  estic  en
un  moment  del  curs  que  se'm  fa  molt  difícil  fer  noves  activitats  a  més  de
les que ja porto a sobre. La veritat. Ho sento molt. 

No et pots imaginar com vaig de feina i sobretot de preocupacions que em 
treuen molt de temps.  I veig que el ritme no minvarà sinó que creixerà més.

Potser és que em crec que sóc déu i que haig de fer jo les coses, però la veritat 
costa trobar col·laboradors en aquest projecte i a sobre hi ha persones que 
intenten
enfonsar-lo. 

Espero que el fet que no pugui escriure res en aquest moment no us sigui un 
perjudici.  M'  hagués  agradat  tan  col·laborar  amb  vosaltres  que  tant 
col·laboreu i sintonitzeu amb nosaltres. Ho sento de debò.

Bé Toñi, et deixo ja que en uns deu minuts haig de participar en l’Assemblea de 
Fe i Alegria, obra en favor dels pobres en la que també estic ficat i que també 
tenim problemes. 

Sembla  que  la  globalització  de  l'economia  no  ha  anat  acompanyada  en 
molts casos de la globalització de la solidaritat i de l'amor.

Dóna molts records a totes les persones estimades del COR de Lleida..

Gràcies per tot i per la vostra comprensió en aquest cas. Una forta abraçada.

El vostre amic, germà i company. 

Rafael


