
Assemblea MPCB 2023 
 

 
El passat dissabte 11 de febrer de 2023 
es va celebrar l’Assemblea General del 
Moviment de Professionals Catòlics de 
Barcelona (MPCB) als locals parroquials 
de la Sagrada Família, amb una 
assistència entorn al 40 % dels seus 
membres. 
 
S'inicià la trobada amb una breu pregària 
a partir de l’evangeli de Mateu: “Vosaltres 
sou la sal de la terra…Vosaltres sou la 
llum…”, vam comptar amb la participació  
d’Ignasi Boada que ens va fer la xerrada: 
“Diàleg amb la Indiferència?: Límits i 
oportunitats” que es va concloure amb un  
enriquidor intercanvi de preguntes i 
reflexions. 

 
 
Després d’un petit refrigeri, la Marta 
Domingo ens va presentar la Memòria de 
l’any 2022, fent tot un recorregut  per les 
activitats i actes fets al llarg del darrer 
trienni. I, en Carles Villalonga, ens va 
comentar l’informe econòmic del 2022 i la 
proposta de pressupost per al 2023. Tant 
la Memòria del 2022, com l’informe 
econòmic del 2022 i el pressupost del 
2023 van ser aprovats per l'assemblea per 
una unanimitat. 
                                                               

 
En aquest punt de l’assemblea i abans d’anar 
a dinar, en Josep Maria Turull, consiliari del 
moviment, ens va brindar la possibilitat de fer 
una visita guiada per l’interior de la Sagrada 
Família. Tot un luxe! 
 
A les sales parroquials de la basílica vàrem 
compartir el dinar i la tertúlia. 
 
Tot seguit , es va presentar i aprovar per 
unanimitat la renovació de càrrecs a la 
Comissió  Diocesana: 
 



- la Marta Domingo i Còdol deixa la presidència i l’assumeix en Josep Vilageliu i 
Cortés;  
- la Dolors Ramírez Tarruella deixa el càrrec de secretària, que assumeix la Carme 
Torres Saura; 
- En Carles Villalonga Torres deixa el càrrec de tresorer i l’assumeix l’Imma Homs 
Prochazka Escofet. 
- Mn. Josep Maria Turull segueix com a consiliari del moviment. 
- com a vocals continuen el Josep Turmo Soldevila i la Mercè Garre Agudo (que  es 
farà càrrec de les tasques de secretaria que deixa la Maria Gallardo), l’Eduard Elias i 
Vila surt de la comissió diocesana i entra l’Elisabet Sánchez Pujol.  
 
També s’aprova, per part de l’assemblea, la possibilitat d’incorporar un nou vocal al la 
Comissió Diocesana enmig del trienni, sense haver d’esperar a la propera assemblea. 
Aquesta possible entrada serà proposada al Consell de Grups, que en donarà el seu 
vistiplau si és el cas. 
 
La nova Comissió diocesana va presentar possibles línies de treball pel trienni 2023 – 
2026:  
- Nodrir l’esperança;  
- Església en sortida;  
- Les dones a l’església;  
- Soledat, com acompanyar-la.  
- Altres propostes 
Després d’una breu presentació per part del nou president es va fer obrir un diàleg on 
tothom va poder fer sentir la seva veu. Al final es va demanar als participants que 
escrivissin en post-its  idees o suggereixes dels temes que més els havien ressonat. 
La Comissió Diocesana recollirà i analitzarà les propostes per tal de trobar el tema 
comú que ha treballar al llarg del nou trienni. 
 
I com no podia ser d’altra manera, la trobada va finalitzar amb una celebració 
eucarística a la cripta de la Sagrada Família.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràcies a tothom participar-hi en la mesura del possible! 


