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Del 4 al 6 de novembre va tenir lloc a Balaguer la 
trobada EUSCAT, enguany organitzada des del MPCB i 
els moviments de Catalunya. La temàtica de reflexió 
ha estat 'El diàleg amb la increença'. Cliqueu aquí per 
llegir la crònica de la trobada 

 

 

El proper diumenge 18 de desembre a 
les 10.30h ens trobarem per la nostra, ja 
tradicional, trobada familiar d'advent. 
Enguany visitarem el CEC i Temple 
d'August i a continuació assistirem a la 
missa de Sant Felip Neri. Com sempre, 
serà una bonica ocasió per celebrar 
l'advent plegats. 

   

 

 
Qui ets i quant temps portes al moviment? 

Sóc en Pere Raventós Cartró, vaig entrar al Moviment 

fa uns 27 anys gràcies a la Mercè i sempre hem estat 

al mateix grup 6 de Rdv. Soc jardiner de formació i 

professió. Actualment treballo en una petita empresa 

de jardineria i som tres treballadors. He crescut a Sant 

Boi de Llobregat i en gran part soc qui soc gràcies al 

contrast existent de viure i conviure en un poble gran 

amb nouvinguts obrers castellanoparlants de diferents regions i amb la meva família 

d’origen familiar i arrels rurals i catalanoparlant del Penedès. 

  

AVUI ENS TROBEM AMB... PERE RAVENTÓS CARTRÓ 

https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=51b16c56d6&e=0cec828a49
https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=51b16c56d6&e=0cec828a49


   
 

 

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

Em desperto cada matí sense despertador i el primer que m´impulsa a aixecar-me són 

els deures i les rutines matinals amb els cinc sentits posats i l’estat d'ànim iemocional 

del moment. Preparo els esmorzars i esmorzem junts tot escoltant la ràdio. 

Temporalment cada matí trec una estona a passejar la gossa del meu fill Roger quan 

està a casa. De camí a la feina gaudeixo i contemplo el cel i l&#39;entorn. Veig com es 

fa de dia i respiro la frescor matinal, el vent, etc. 

Quin és el teu talent? Quina habilitat tens? 

Tinc habilitats pel bricolatge i la cuina. Com a talent, en moments difícils o de 

contratemps no perdo el nord i resolc els entrebancs i dificultats amb molta serenor. 

Diuen que tinc molta paciència i que sé escoltar i transmeto molta pau a la gent gran. 

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

En qualsevol documental o pel·lícula on formes part d´entorns naturals de qualsevol 

tipus. Hi ha dues pel·lícules que m'han fet reflexionar molt de com podem ser i ferels 

humans, és 'A perfect day' de Fernando León de Aranoa i 'Elephant' de Gus Van San. 

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

A qualsevol lloc de natura, passejant i contemplant amb els cinc sentits el paisatge, 

l`entorn, la natura. 

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

M'ha ajudat molt a créixer com a persona pertànyer a un grup del Moviment. És tot un 

privilegi formar part d'un grup on es comparteixen fets vivencials amb total transparència 

i òptica cristiana. Ens enriqueix molt compartir diferents visions, sensibilitats, 

perspectives i punts de vista en cada fet de vida. També ens aporta amistat, confiança i 

acceptació de cadascun dels integrants del grup de Rdv. Crec que aporto constància i 

una visió diferencial al grup. Al moviment he aportat la meva visió des de dins del grup 

en temes que hem tractat provinents del moviment. 
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