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Que l'alegria per la resurrecció de Jesucrist ompli a vessar els nostres cors i ens faci testimonis 
d'esperança en el nostre món!  

 
MOLT BONA PASQUA A TOTS! 

 

 

El dia 7 de març la coordinadora Alcem la Veu va tornar a 
convocar la manifestació a la Plaça de la Catedral  ‘Per la 
dignitat i la igualtat de les dones a l’Església’. Degut a 
les restriccions existents, únicament 100 persones van 
poder assistir presencialment a l’acte (prèvia inscripció) 
que  es va poder seguir pel compte d’ Instagram i Twitter. 
En l’acte, entre d’altres, es va llegir el text de la samaritana, 
es va fer un mural i la cantant Rosa Zaragoza va posar veu 
i música al final de l’acte. Podeu veure l’acte gravat al perfil 
d’Instagram. 

 

  

 

 

La proposta des de la Comissió Diocesana del treball del 
trienni que es va presentar a l’Assemblea del 8 de febrer de 
2020 Conversió Ecològica, va fent el seu camí. Després 
del treball centrat en el veure i el jutjar que cada un dels 
grups ha fet durant aquests temps, ara és el moment de 
compartir i enriquir tota la reflexió realitzada. En les properes 
setmanes, es faran trobades dels grups que comparteixen 
els diferents eixos : migració, professions, ecologia a la vida 
quotidiana i canvi social. Des de la CD s’ha fet una proposta 
de treball, per intentar aprofitar al màxim aquestes reunions. 

 

 
 

 

 

 
El proper Sopar Tertúlia organitzat pel MPCB serà sobre 'Llibertat 

d'expressió en temps de propaganda' a càrrec de Carles Torner, 

membre del nostre moviment i director executiu del PEN 

Internacional. La trobada, oberta a membres i simpatitzants, tindrà 

lloc divendres 16 d'abril en format virtual. Més endavant rebreu 

més detalls de la convocatòria. 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CMHfPLOiaWg/
https://www.instagram.com/tv/CMHfPLOiaWg/


 

AVUI ENS TROBEM AMB... L'OLGA FOLCH 
 

   

Qui ets i quan temps portes al moviment? 

Sóc l’Olga Folch i soc estudiant. Vaig començar a formar part del 

MPCB fa quatre anys, quan es va crear un grup de joves, 
majoritàriament fills de membres del moviment. Jo hi vaig entrar 

empesa per la meva mare, que en forma part des de la seva 

fundació. 

 
 

 

Què és el que t’impulsa a aixecar-te cada dia? 

El que m’impulsa a aixecar-me cada dia de moment és acabar els meus estudis, completar la mev  

formació i els meus projectes, així com dedicar-me a la feina que tinc ara de pràctiques. També 

passar temps amb els amics i la família, així com l’esperança de pensar que aviat tornarem a la 

normalitat. 

 
Quin es el teu talent? Quina habilitat tens? 

Diria que una de les meves habilitats és la curiositat per entendre el món i el que m’envolta. Tamb  

soc força auto-exigent i sovint em diuen que tinc bones capacitats comunicatives. 

  
Si poguessis viure dins d’una pel·lícula per un dia, quina seria? 

Passaria un dia a la pel·lícula El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Estaria tot el dia a l’hote  

entretinguda amb el seu conserge i els seus empleats. 

  
Si ara mateix poguessis agafar la maleta i marxar uns dies, on aniries? 

Segurament marxaria a Tübingen, Alemanya, on vaig passar tot l’any passat d’Erasmus i d’on 

guardo un molt bon record. Si no fos per la pandèmia, probablement ja hi hagués tornat abans. 

  
Que t’ha aportat el Moviment i què creus que hi aportes tu? 

El moviment m’ha aportat un espai de debat i de reflexió. A més, hi he conegut companys que viu  

la fe de formes molt diferents. Crec que entre tots ens ajudem alhora que cultivem el nostre esper  

crític. 
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