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veiem com un instrument per viu·
re d’una manera plena, amb sen·
tit, amb valors, i des de la llibertat, 
aleshores, la nostra mateixa men·
talitat canvia: no deixem de fer les 
coses perquè esta prohibit sinó per·
què realment volem viure segons 
els valors de l’Evangeli.

Alguna vegada ha pensat a formalit-
zar una família? 
El meu somni era estudiar Ciències 
Polítiques i treballar a l’ONU, fun·
dar un partit polític, formalitzar 
una família...

I aleshores li va venir la vocació i... 
La veritat és que això és tot un pro·
cés, un camí, no ve de sobte. 

Hi va haver algun detonant en la 
seva decisió? 
A casa meva es respirava un ambi·
ent religiós i a l’escola també, però 
és un camí en el qual vas desco·
brint com l’únic que et pot fer feliç 
és Déu. Tens una pau i una segure·
tat que no et dóna una altra cosa, al 
principi entren dubtes, qüestions, 
lluites internes, però t’adones que 
és l’únic que et fa feliç, l’únic que 

treu de tu el millor. És difícil d’ex·
plicar, però ho definiria així: quan 
un està enamorat té la certesa que 
ell o ella serà l’amor de la seva vida, 
té la certesa que hi vol passar tota 
la seva vida, doncs una mica és 
així. Després de tot un procés de 
discerniment, veus que consagrar 
la teva vida a Déu és l’únic que et fa 
feliç, que t’omple realment, i tens 
una pau i una seguretat que no te la 
dóna cap altra cosa.

Com s’ho va prendre la seva família? 
La veritat és que s’ho van prendre 
bastant bé, tenint en compte el que 
comporta aquesta decisió i que a la 
meva família es respirava un ambi·
ent religiós. 

Des de la capital del catolicisme, com 
es conviu amb els darrers escàndols 
de l’Església? 
Crec que és una realitat que ha pas·
sat a l’Església, una realitat dolo·
rosa i que ha fet molt de mal. Una 
realitat que causa i ha causat molt 
patiment a les dues bandes. 
M’impressionava veure el dolor i 
les paraules de Benet XVI quan es 
referia a aquests escàndols i veure 

la seva mirada, els seus gestos i des·
cobrir que és un home que patia pel 
que estava succeint.

Per què o per qui resa cada dia? 
En el món hi ha tanta necessitat i 
són tantes les necessitats per les 
quals s’ha de pregar: pels gover·
nats, els malalts, els nens, els que 
no viuen en llibertat... Cada dia 
demano a Déu que m’ajudi a pal·
liar d’alguna manera i dins les 
meves possibilitats aquest pati·
ment.

En teologia està tot descobert? 
No està tot descobert, perquè Déu 
és un misteri i sempre hi haurà 
nous aspectes per conèixer.

El seu futur està a Roma o té previst 
tornar a Sant Cugat? 
La nostra congregació te escoles 
arreu del món, quan acabi els meus 
estudis, puc ser destinada a qualse·
vol lloc. No tinc cap preferència. //

“La crisi més forta 
que estem vivint no 
és l’econòmica, sinó 
la crisi de l’humà: 
hem oblidat que 
l’home és persona 
i del que això 
significa”

“En teologia no 
tot està descobert, 
Déu és un misteri 
i sempre hi haurà 
aspectes per 
conèixer”

“L’esser humà 
és espiritual per 
naturalesa”

Ciutat religiosa  Muñoz des del mirador de 
Villa Borghese, des d’on es veu el Vaticà # cEDIDA

5.40 hores 
Hora de despertar

6.00 hores 
Pregària personal i meditació

De 6.45 a 7.00 hores 
Prec del ‘laudes’, missa i esmorzar

De 8.45 a 13.00 hores 
classe a la Universitat Pontifícia

13.30 hores 
Dinar, temps d’estudi i de descans

17.00 hores 
catequesi

19.00 hores 
Es prega el Rosari en comunitat i es 
fa l’exposició del Santíssim

20.15 hores 
Sopar de la congregació religiosa

21.25 hores 
Precs de les completes. Dormir

Un DIA A lA vIDA DE...
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