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Voleu participar en la propera Assemblea Mundial de Pax Romana? A   

ho expliquem: la història recent, la propera Assemblea, i com tots s  

convidats a participar-hi. Si hi esteu interessats, poseu-vos en contac   

la comissió diocesana a través del correu electrònic del MPCB  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una vintena d’entitats eclesials, entre elles el MPCB,  llançaren el 

passat 1 de juny una campanya conjunta amb el lema ‘La 

conversió ecològica és possible’. Les entitats ens hem agrupat 

sota el nom de Xarxa Laudato si’ i fa mesos que treballem de 

forma coordinada. Més informació 

 

 

La jornada laical es celebrà el 28 de maig, organitzada per la 

Delegació de formació i acompanyament del laïcat amb la 

participació dels bisbes Sergi Gordo i Toni Vadell com a 

continuació a la trobada del 7 de març 2020. Més informació 

 

 

 

 

 

 

AVUI ENS TROBEM AMB... ROSER GUITERT CATASÚS 
 

   
 

Qui ets i quan temps portes al moviment? 

Sóc la Roser Guitert Catasús, mestra d’educació primària. El nostre 

grup va ser-hi des de la seva fundació a l’any 1990. He estat sempre al 

grup de Revisió de Vida, el número 5. 

https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=4468972138&e=0cec828a49
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=4468972138&e=0cec828a49
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=4468972138&e=0cec828a49
mailto:mpcb@professionals-cristians.cat
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=a95ebd4fc6&e=0cec828a49
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=8ef4ccb154&e=0cec828a49


 

 
 

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

Que cada dia és una aventura. Poder tenir cura dels més a propers: família, amics i companys. Gaudir 

d’una feina on diàriament puc aprendre i contribuir a  fer un món millor. Començar el dia amb una petita 

pregària. 
Quin es el teu talent? Quina habilitat tens? 
Crec que sóc observadora, comunicativa, m’agraden les coses ben fetes... Em diuen que tinc bona mà 

per la cuina i gaudeixo organitzant àpats pels meus. 
 Si poguessis viure dins d’una pel·lícula per un dia, quina seria? 

Habitació amb vistes. Gran Bretanya (1985) de James Ivory. Viatjaria a Florència a principis del segle 

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

A una platja a l’illa Krabi a Tailandia. Gaudiria del silenci i només sentiria les ones d’un mar cristal·lí amb 

una sorra molt clara. 
Què t’ha aportat el Moviment i què creus que hi aportes tu? 

Penso que és un espai privilegiat per fer revisió de vida. En el grup  compartim la vida i allò que ens 

preocupa i ens il·lusiona. La lectura de l’evangeli i la pregària ens ajuda a fer camí junts. 

 Les  experiències i l’amistat que ens uneix amb altres membres del moviment; tots junts intentem ser 

testimonis i millorar el nostre entorn familiar, professional i social. 
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