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ALBA DE TORMES: TEIXINT XARXES 
 

 Motivació per a la proposata 
 
Màsters de lideratge, cursos de xarxes virtuals, eines digitals per a poder veure connectats al 
major nombre possible de persones de tot el món, treballant o compartint en directe, etc… Un 
dels aprenentatges de la pandèmia COVID 19, tots som conscients, ha estat tot tipus de 
trobades virtuals amb persones de tot el món sense necessitat de viatjar ni sortir de casa. 
La força de les xarxes digitals ha arribat per a quedar-se i enriquir la nostra vida i el nostre 
treball.  
Enric d’Ossó fa 145 anys ja va saber descobrir i admirar la força i la necessitat de les xarxes, en el 
seu cas presencials. Per a la gran peregrinació que va organitzar a Alba de Tormes, va ser capaç 
de convocar a centenars de persones de molt diferents procedències i destins, tots celebrant i 
admirant a la a la gran dona Teresa de Jesús. Així va néixer el projecte de la Germanor Teresiana 
Universal. 
 
La proposta d'avui, en Alba de Tormes, és la pregunta per les xarxes de la teva vida. I el primer al 
que et convido és a qüestionar el valor que té per a tu la cooperació enfront de la competició. 
No es tracta de pensar teòricament en tots els aspectes positius de la cooperació. Et convido a 
posar davant del teu cor les estratègies, eines, situacions i moments concrets on cerques la 
cooperació, enfront d'aquells en els quals té més valor en la teva vida concreta la competició. 
Segurament en diferents moments tots ens movem entre aquests dos eixos. No es tracta de 
culpar-te per res, ni d'ocultar res a ningú. Només estàs tu amb la teva vida davant aquesta 
pregunta. 
 
També pots portar a la memòria tots els rostres i noms de les persones amb les quals formes 
part d'una xarxa, o l'has format…, preguntar-te com es va teixint aquesta xarxa, o si s'ha trencat 
per què ha estat, com us ha servit, ajudat a uns altres o a aconseguir algun objectiu comú… 
creus que val la pena continuar creant xarxes? tens alguna en ment o prefereixes que ho facin 
uns altres per a no “embrollar-te més? 
 

🕮 Text d’Enric d’Ossó  
 

"Uno de los más hermosos y preciosos frutos que ha producido sin duda alguna la 

primera peregrinación teresiana es la formación de la Hermandad teresiana universal, 

que brotó cabe el corazón transverberado y espinado de la Santa de nuestro corazón. 

Reunidos el día 27 todos los sacerdotes peregrinos en número de más de 150 con los 

cuatro señores Obispos y multitud de hijos de la gran Santa y de Domingo de guzmán en 

la espaciosa sacristía del convento de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, el 

excelentísimo señor Obispo de Oviedo tomó la palabra para explicar el objeto de aquella 

nunca vista reunión, que pudiéramos llamar el primer sínodo teresiano del mundo.(…) Un 
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medio debemos proponer universal que los abarque todos para honrar a Teresa, y 

después otros particulares, que sean practicados por algunos (…) Algunos amigos 

nuestros, fervorosos  corazón. Pero esto no basta. Necesario es, si esta Hermandad 

teresiana ha de dar todo su fruto, que los esfuerzos no sean individuales y aislados.” (RT 

64 (1878) 97-100) 

 
 

🖎 Orientació per a l'oració, reflexió, contemplació... 
 

Un petit gest per a aprofundir la teva experiència de xarxes pot ser fer un esbós esquema de les 
diferents xarxes de les quals formes part o l'has format amb diferents colors. I tu en el centre i 
bissell de totes elles. Aquesta senzilla imatge et pot acompanyar i ajudar-te a donar gràcies per 
tantes persones que estan i han estat implicades en què siguis el que ets ara i arribi on has 
arribat. Guarda la imatge dintre teu per a intimar que el camí sovint no és lineal sinó en malla. 
 
 

♪  Cant final 
 
Señor, ¿a quién iremos?     (Cristóbal Fones, Consagrados) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TzBxHPNlcRY

