
 

 

Butlletí de notícies 
20 de maig 

  

Com a cloenda de l'any aniversari Laudato si', el Dicasteri per a la Promo  

del Desenvolupament Humà Integral ha establert aquesta setmana de 

celebració de Laudato Si' 2021 amb el lema "Sabem que les coses pode  

canviar". Més informació 

 
 

 

La celebració mundial de Pax Romana en ocasió de la Pentecosta tind  

lloc el proper diumenge 23 de maig a les 13h. Us convidem a participar  

Per fer-ho cal una inscripció prèvia a través d'aquest enllaç 
 

 

 

 

 

 
Dissabte 22 de maig hi ha organitzada la Trobada Catalanobalear 

de 2021, sota el lema de l'Arcadi Oliveres "Estem obligats a no 

perdre mai l'esperança". Us fem arribar el programa, i formulari 

d'inscripció, en cas que sigui del vostre interès. 
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AVUI ENS TROBEM AMB... EDUARD ELIAS I VILA 
 

 

 Qui ets i quan temps portes al moviment? 

Hola moviment! Em dic Eduard Elias i Vila (ho solc posar sencer perquè la 

meva mare també tenia cognom i n'estic tan orgullós com del que em va 

deixar el meu pare), sóc enginyer en informàtica i, professionalment, em 

dedico al peritatge judicial en el meu àmbit d'expertesa. 

Vaig conèixer el moviment quan va començar a celebrar l'inici de curs 

amb una missa a St. Pau del Camp, d'on sóc feligrès i col·laborador 

habitual. I, com que sóc dels que s'apunten a un bombardeig, al cap d'uns 

mesos ja hi era. Això va ser el curs 2017-18, ara fa uns tres anys. 
 



 

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

Confesso que hi ha dies que arribo a la conclusió que més valia haver-se quedat a dormir :-))) Pocs, per sort. 

Però, en general, el que em fa saltar del llit és el fet de tenir projectes, coses a fer, coses a aprendre. Somnis. 

Crec que el dia que no tingui cap d'aquestes coses actives, encarregaré el pijama de fusta. 
 
Quin es el teu talent? Quina habilitat tens? 
Considero que algunes experiències que vaig passar de petit m'han deixat un bon nivell d'empatia: tot i ser 

home, no em sol costar posar-me en el lloc de l'altre i entendre el seu punt de vista, què significa per a l'altre el 

que jo pugui fer o dir. Això em facilita la comunicació i, fins i tot, la negociació i arribar a acords, en aquest cas, 

junt amb que sóc de bon conformar. 
  

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

Posats a triar, una sèrie d'aquestes de l'espai, que van visitant planetes i trobant cultures i formes de vida 

sorprenents. 
  

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

Fa uns quants anys, vaig passar un cap de setmana en una cel·la a Poblet, seguint l'horari de la vida monacal 

(excepte la pregària que fan tant d'hora que se m'enganxaven els llençols) i cantant en gregorià. Va ser una 

experiència magnífica que algun dia m'agradaria repetir. I no em caldria gaire maleta, per cert. 
  

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

El que més valoro és l'amistat amb persones amb uns valors i sensibilitat espiritual propers als meus, amb les 

que puc parlar amb molta franquesa de qüestions que, en altres entorns, no gosaria o em sentiria incòmode. 

Poder-ne parlar així, amb aquesta confiança, m'ha ajudat a encarrilar situacions que no tenia ben resoltes. 

Procuro que la meva aportació, quan tractem un fet plantejat per una altra persona, li sigui igual d'útil que m'ho 

és a mi: que les meves valoracions i reflexions l'ajudin a trobar la seva solució, no la meva. 
04.05.2021 
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