La veu de la dona porta al Sínode el dolor dels pobles amazònics
08/10/2019 - Vatican News

Vatican News ha entrevistat a la Germana Daniela Cannavina, secretària general de la CLAR a Colòmbia, que subratlla que en
aquest Sínode les veus de les dones indígenes i de les dones religioses que estan compromeses amb l'Amazònia, "porten el
dolor i la paraula soferta de la seva gent". Per això, "mereixen ser escoltades amb respecte i que les seves paraules siguin
valorades".

En el marc de la primera jornada dels treballs del Sínode sobre l'Amazònia que se celebra a Roma del 6 al 27 d'octubre,
Vatican News ha entrevistat a la Germana Daniela Cannavina, religiosa caputxina de Mare Rubatto, oriünda de Rosario,
Argentina i secretària general de la CLAR a Colòmbia, qui parla sobre el paper de la dona en aquest esdeveniment sinodal que
el papa Francesc ha convocat i que abasta quatre dimensions fonamentals: pastoral, cultural, social i ecològica.
Entrevista Germana Daniela Cannavina
La CLAR és la Confederació Llatinoamericana de Religiosos que contempla 22 països, un organisme internacional de Dret
Pontifici que promou, coordina i anima les iniciatives i serveis comuns de les Conferències Nacionals de Superiores i Superiors
Majors de cada país d'Amèrica Llatina i el Carib, respectant la legítima autonomia de cadascuna d'elles en fidelitat al Magisteri
de l'Església i a les normes del Dret Canònic.
Escoltar la veu de la dona en el Sínode
I en aquest context la Germana Daniela participa en el Sínode com a auditora i tindrà veu a l'assemblea:
"En quatre minuts que han de ser ben aprofitats la CLAR portarà la veu de la vida religiosa de Llatinoamèrica i del Carib que vol
ser sempre esperançadora i en comunió", explica posant l'accent en que des del seu rol com a dona i consagrada, intentarà
portar davant el Sínode la veu de la vida femenina, "de la dona que vol caminar i ser més visible a l'Església, alhora que busca
seguir col·laborant en tot el que comporta aplicar aquests processos sinodals a la quotidianitat".
I pel que fa al discurs d'obertura del Sant Pare pronunciat a l'inici dels treballs, la Germana Daniela destaca la necessitat,
subratllada per Francesc, d'escoltar veritablement als pobles amazònics i de dialogar des d'una actitud de discerniment fratern.
Parlar sense por, caminar amb sinodalitat
"Especialment parlar amb parresia, sense por a expressar-se i fer-ho amb franquesa, sempre des de l'eix que ens germana que
és el de comunió" -afegeix la religiosa caputxina de Mare Rubatto- recordant que com va dir el Papa, "estem en un procés
sinodal, la qual cosa vol dir que no és un parlament, sinó que estem parlant d'una recerca conjunta".
Les dones porten el dolor dels seus soferts pobles
I precisament aprofundint sobre aquesta recerca de la sinodalitat en l'Església, preguntem a la Germana Daniela què pot
aportar la veu de la dona i en aquest cas, la veu de la dona religiosa, a aquest Sínode.
"En primer lloc cal dir que la vida religiosa femenina està present en els llocs més marginats i exclosos de manera que la veu
de les dones té un pes testimonial en aquesta realitat, ja que no parla només des de la doctrina sinó que parla des de la
experiència de la pròpia vida", argumenta la secretària general de la CLAR a Colòmbia.
"En aquest Sínode les veus de les dones indígenes i de les dones religioses que estan compromeses amb l'Amazònia, porten
el dolor, la paraula soferta de la seva gent i el testimoni viu, ja que elles saben del que estan parlant. Per això, mereixen ser
escoltades amb respecte, que les seves paraules siguin valorades i tingudes en compte ", conclou.
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