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AGENDA MPCB 
 
Divendres 29 d'abril - C. València 244, 4t pis 

Sopar Tertúlia sobre l'eutanàsia i mort digna amb una aproximació mèdica-deontològica 

(a càrrec d'Helena Roig) i una visió ètica-creient (a càrrec de Toni Nel·lo). 

 
 
 

 



Els companys de la Federació OBNOVA d'Ucraïna ens demanen ajuda. 
Compartim la carta i algunes de les fotografies que ens han enviat. 

 

                        
 

Dissabte 22 de gener en una trobada virtual es van 

presentar les conclusions del treball desenvolupat 

per els diferents grups del MPCB durant aquest 

trienni 2020-2022 al voltant dels eixos de Migració, El 

Món del treball, Ecologia a la vida quotidiana i Canvi 

social.  

 
 
 
 

AVUI ENS TROBEM AMB... VERÒNICA LLERENA 
 

Qui ets i quant temps portes al moviment? 

Sóc la Verònica Llerena, tinc 41 anys i des dels 25 que faig revisió 

de vida. Vam començar un grupet de joves que ens coneixíem del 

CCU, i ens vam unir al Moviment uns anys més tard, jo crec que 

seria cap al 2008 o el 2009, no ho recordo ben bé. Al cap d’un 

temps, finals del 2014, el nostre grup es va dissoldre perquè uns 

quants membres ho van anar deixant, i va ser quan les tres 

persones que volíem seguir ens vam annexionar a un altre grup del 

moviment, al que estem actualment, el grup del Sergi Gordo, hi 

anem el meu marit i jo. 

 

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

Anava a dir el despertador!!! (jejeje) La veritat és que sóc un pèl mandrosa i necessito uns 

minuts per llevar-me, però un cop desperta començo cada dia amb una nova il·lusió, sempre 

penso que serà millor que l’anterior, sóc bastant optimista. Si bé no sóc de les que van a missa 

diaria, si que cada matí m’emcomano a Déu, i li encomano el meu dia. 

https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=340b6a3420&e=0cec828a49
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=3add87f743&e=0cec828a49


 

Quin es el teu talent? Quina habilitat tens? 

Bufff! No sé si tinc un talent! M’agraden moltes coses, per les quals potser hauria pogut tenir 

talent, però no he aprofundit prou com per afirmar-ho. En tot cas, sóc bastant de la faràndula, 

m’agrada molt actuar, cantar i ballar, he fet cosetes en plan amateur. 

 

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

“Mamma Mia!” Perquè m’encanta cantar i ballar, i és una peli que genera molt bon rotllo.  

 

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

Al Perú, per veure la meva família que fa anys que no he pogut visitar. 

 

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

A mí moltíssimes coses! Per exemple, l’oportunitat de seguir fent la revisió de vida, de viure la Fe 

en comunitat de manera profunda, l’oportunitat de conèixer persones excepcionals que no crec 

que d’altra manera me’ls hagués pogut creuar, la satisfacció de sentir-me part activa de 

l’església de Barcelona, l’oportunitat de seguir formant-me i créixer en la fe, conèixer l’església 

per dins... etc. 

I què hi aporto jo? Doncs suposo que diversitat, pel fet que sóc filla d’immigrant, i que he portat al 

grup al meu marit que és musulmà, i no sé… el mateix que la resta, en el sentit que cadascú de 

nosaltres aporta la seva mirada particular de les coses, de la vida, i això és el que enriqueix els 

grups. 
 

18 de març de 2022 
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