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REVISIÓ CARTA ECONÒMICA:
Hi ha força grups que han treballat el tema de la cotització i es pot destacar:
• “La cotització no és una quota sinó un signe del nostre estil de vida”
• “Cotitzar és un acte de militància”
• “Cotitzar implica recolzament, solidaritat i coresponsabilitat”
• “L’economia en el moviment és essencial perquè ens ha de permetre posar dempeus un projecte comú”
• “L’autofinançament permet la nostra sobirania del moviment i ideari”
• “Hem de saber qüestionar-nos el paper de l’economia a la nostra vida i el paper que interpretem com a
consumidors”
• “Una política pel bé comú necessita una economia solidària”

“PERQUÈ ON TENS EL TRESOR, HI TINDRÀS EL
COR” (MT 6,21).
En la jornada general d’ara fa un any vam rebre el nou material per treballar durant el curs. Hi havia un
plànol per trobar el tresor on tenim el cor. Això ens ha permès, tal com han explicat els militants d’una
zona, utilitzar-lo per fer un viatge on cadascú hi ha tingut el seu paper:
•Consiliari, com a guia que informa de rutes del viatge, que resol dubtes o ens acompanya perquè no ens
desviem.
•Tresorer, com a gestor dels recursos.
• Responsable d’iniciació, com a promotor del viatge a altres persones que s’hi vulguin afegir.
• Secretari, que recull els millors moments d’aquest viatge.
• Responsable, com a coordinador de necessitats, procurant que no quedés res per fer i intentant que
tothom se sentís còmode i com a casa
• Components de l’equip: com a persones que estem pendents els uns dels altres, sense dificultar el camí i
perquè el viatge sigui profitós i enriquidor.

• Així ens adonem que el més important és estar sempre en camí en el que:
Compartim:
1. Els retalls inoblidables de les nostres vides que ens fan sentir vells, aparcats, agraïts i
esperançats.
2. La perplexitat que ens causa el món laboral en el que vivim, noves condicions de treball en les
que no sabem quin paper interpretar. Un món en el que l’experiència no té valor, un món en el
que es dona culte a tot el que és nou, un món en el que ràpid i irreflexiu es sinònim de bo.
3. Com el compromís ha canviat, no és una estructura amb objectius i resultats, sinó la manera
com el portem a terme obert a l’acció de Déu.
4. La sensació de pèrdua del nostre temps, de poca pregària i també de dispersió.

Descobrim:
• La necessitat de trobar Jesús en la normalitat del dia a dia, enmig de les persones i també en
el desastre o la dificultat. El món és el temple de Déu.
• El silenci com a eina de pregària, que ens permet connectar amb nosaltres mateixos perquè
ens desconnecta de la resta. El silenci ens fa transparents a la voluntat de Déu, i ens permet
descobrir-lo enmig nostre.
• Com cada pas és compromís.
• Que cal ser astuts i estar atents, sense acomodar-se ni abandonar.
• L’esperança viscuda com a amor i saber estimar, com a virtut de lluita, com a saber perdonar.
• L’abraçada de tots els militants en el document identitari del moviment.
• Jesús a través de la Paraula de Déu i de la paraula impresa en la vida de les persones.
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