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Per reflexionar... 

LA DIMENSIÓN SAGRADA DE LAS VACACIONES 
José María Toro 
Noticias Obreras, núm. 1585 · juliol2016 
 
 
Nuestra cultura nos ha secuestrado el descanso y el sentido profundo del 2tiempo”. El verano trae 
consigo, el necesario y merecido regalo de las “vacaciones”, algo más que reponer fuerzas y mu-
cho más que un mero “no trabajar”. 
 
En inglés vacaciones se traduce por holidays, “dais santos”. Sólo un justo y adecuado descanso y 
el disfrute y gozo que de él emanan puedan serviros para hacer las vacaciones un período sagra-
do. 
 
No es sólo el cuerpo quien ha de descansar; es toda la persona 
interior la que puede también vivirse como verano pleno. 
 
El descanso es ese viaje que nos permite hacer turismo por las 
múltiples y variadas geografías de “lo que Somos” y que nos posibi-
lita adentrarnos en paisajes inéditos y desconocidos de “lo que es-
tamos llamados a Ser”. 
 
En las vacaciones viajamos para llegar a un lugar de descanso. 
Pero no pocas veces no arribamos sino a espacios de bullicio, aglo-
meración, agitación y sobre estimulación. Olvidamos que es el via-
je, el recorrido que hay que realizar para llegar a ese lugar misterio-
so de nuestro interior donde realmente reposamos, reconstruimos, 
regeneramos y nos recomponemos a través de un “no hacer” que 
“no rehace”. 
 
Las vacaciones nos dan la posibilidad de “romper” con nuestras rutinas y pueden devolvernos 
transformados al reinicio de un nuevo período de actividad. Curiosamente, cada vez más personas 
regresan más cansadas después de sus vacaciones. Esto ocurre cuando se profana el descanso, 
cuando se le despoja de su dimensión sagrada. 
 
El verdadero y más grande descanso es el descanso dentro de nosotros mismos, recorrer silencio-
samente todas las costas y litorales de nuestro espacio interno. A veces nos encontramos en ese 
turismo interior con costas rocosas, grandes desiertos, inundaciones emocionales, abismos inson-
dables… paisajes desagradables e incluso entornos de dolor. Este tipo de turismo interior no suele 
promoverse en las agencias de viajes. Meditar en silencio es el gran viaje, la gran travesía que 
nos conduce al espacio profundo de nuestro Misterio donde podemos descansar y recomponernos 
verdaderamente. Un viaje del que uno trae como souvenir un corazón sereno y un rostro ilumina-
do. 
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I per aquest estiu us suggerim... 

... COM A LECTURA 
 

 

El precariado,  de Guy Standing 
 

Llibre fonamental per entendre la revolució social que s'està for-
jant arran de la crisi financera i de les polítiques d'austeritat.  
 
La crisi del sistema financer ha comportat el naixement d'una no-
va classe social: el precariat. Una tipologia que es defineix per la 
inconsistència i debilitat dels mecanismes que garanteixen la se-
va subsistència. El precari viu, gràcies a les polítiques d'austeritat 
i al desmantellament de l'estat del benestar, a un pas de l'exclusió 
social i l'abisme de la pobresa.  

 
 
 

La lucha de clases existe ¡Y la han ganado los ricos!, de Marco Revelli 
 

La desigualtat creixent, la destrucció de les classes mitjanes, el menyspreu pel medi 
ambient, les reculades socials fan pensar que, efectivament, hi va haver una lluita de 
classes que per a postres l’han guanyat els rics!! 
En el model de desenvolupament que es va instaurar des-
prés de la Segona Guerra Mundial i que va portar a la so-
cietat occidental a un progrés i a una pau social sense 
precedents, les aspiracions eren la igualtat i la plena ocu-
pació. La ideologia neoliberal gestada des de finals dels 
anys 1970 va marcar el començament d'un canvi de rumb 
radical i l'objectiu prioritari de les polítiques passar a ser, 
per sobre de qualsevol altra consideració, el creixement 
econòmic. Des de llavors, les nocions que els impostos als 
que més guanyen desanimen l'activitat econòmica i que 
certa quantitat de pobresa i d'atur és bona per a aquest 
creixement han pres carta de naturalesa i s'han convertit 
en paradigma acceptat amb resignació. En aquest breu 
text Revelli ens revela la història i desmunta de manera 
implacable el maquinari teòric de la ideologia neoliberal.  
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I per aquest estiu us suggerim... 

 
Algo va mal, de Tony Judt  
 

Un apassionat crida a ressuscitar els valors col·lectius i el com-
promís polític.  
Judt examina el panorama del món desprès de quasi trenta anys 
de desprestigi de la cosa pública i obscena rendició als poders 
dels diners.  
Rebutjant tant l'individualisme extrem de la dreta com la desacre-
ditada posi retòrica de l'esquerra, Judt ens desafia a oposar-nos 
als mals de la nostra societat i a afrontar la nostra responsabilitat 
sobre el món en què vivim. 
“Algo va mal” és un inestimable obsequi per a les futures genera-
cions de ciutadans compromesos. Expressió concentrada de les 
preocupacions de tota una vida. 
 

 

 
 
 
... DES DEL CINEMA 

 

 
 
Pan y Rosas 
 

Maya i Rosa són dues germanes mexicanes que treballen, en 
condicions d'explotació, com netejadores en un edifici d'ofici-
nes del centre de Los Angeles. Una trobada amb Sam, un 
apassionat activista nord-americà, canviarà les seves vides. 
Gràcies a Sam, prenen consciència de la seva situació laboral i 
emprenen una campanya de lluita pels seus drets, però corren 
el risc de perdre la feina i de ser expulsades del país.  
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La Pastoral Obrera, llevat en la massa... 

El proper 7 d’octubre es celebra mundialment la Jornada pel Treball Decent. 
 
La Delegació diocesana de Pastoral Obrera juntament amb Càritas, Cristianisme i Justí-
cia, la Delegació diocesana de Pastoral Social, Justícia i Pau i Mans Unides han orga-
nitzat un acte per posar de manifest la necessitat d’un treball decent com a resposta a 
aquesta crisi de l’ocupació. Una ocupació precària i indecent, que sacrifica als treballa-
dors i treballadores al déu de la competitivitat i del mercat. Una ocupació que empobreix 
les persones i fragmenta la societat.  
 
A l’acte ens acompanyarà Charo Castelló, co-presidenta del Moviment Mundial de Tre-
balladors/es Cristians/es (MMTC) i militant de la HOAC de Castellón. Amb la seva expe-
riència al MMTC ens aproparà a la situació del treball a nivell mundial i compartirà les 
diferents accions que s’estan donant per aconseguir un treball decent com a element 
fonamental per combatre l'empobriment i caminar cap a una societat decent, més justa i 
humana. 

 
També es presentaran els diferents mitjans de treball conjunt que des d’aquestes enti-
tats es vol impulsar com a campanya  pel treball decent. 
  
Reserveu-ho a les vostres agendes!!!! El proper 7 d’octubre, a les 19h a l’Auditori de 
Cristianisme i Justícia (c. Roger de Llúria 13, Barcelona). 
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La vida dels Moviments i Col·lectius 

UN CONSELL ENGRESCADOR PER REFORÇAR L’ACO I DONAR 
FRUIT.  EL COMITÈ CATALÀ DE L’ACO APROVA ELS OBJECTIUS 
DEL PROPER CONSELL 
 
Prendre consciencia d’on som com a Moviment, que surtin les directrius de cap on hem 
d’anar, posar-nos fites realistes i realitzables, deixar-nos tocar per l’Esperit perquè el Con-
sell doni fruit, que el Moviment surti reforçat i, finalment, que els militants visquin el Consell 
com un moment engrescador i transformador. Aquests són els objectius pel proper Consell 
de l’ACO que el Comitè Català ha aprovat en la darrera reunió del curs que va fer-se el 
passat 2 de juliol. 
 
La trobada va començar amb una pregària de la Zona de Montserrat que va posar l’accent 
en el fet que “estem preparant i posant fil a l’agulla perquè el Consell surti bé, perquè sigui 
profitós per tots i perquè serveixi sobretot perquè l’ACO tiri endavant”. 
 
El Comitè Català va aprovar el calendari pel proper Consell, en la que serà la seva onzena 
edició, i que ha de celebrar-se del 19 al 21 de maig de 2017. Destaquen dues fites: lespre-
guntes que haurà de reflexionar cada militant sobre quina és l’ACO que volem i la 
reunió de treball que farà el Comitè General, els dies 21 i 22 de gener de 2017, per analit-
zar les respostes i preparar els documents i les ponències del Consell que s’enviaran amb 
posterioritat als grups. 
 
Les preguntes a la militància es lliuraran en la propera Jornada General en format 
d’enquesta iés clau que hi hagi una participació elevada que doni solidesa a les respostes i 

propostes que es facin. Al gener, el Comitè Gene-
ral, el grup de Treball del Consell i els responsa-
bles de grup que vulguin afegir-se treballaran les 
respostes rebudes i en funció del volum i complexi-
tat es decidirà que es pugui diferir la data definitiva 
del Consell. 
 
Al Comitè Català també es va ratificar el reglament 
del Consell, que és el mateix que va regir el darrer i 
els responsables de zona i comissions van valorar 
com s’han trobat durant el curs. 

http://acocat.org/comunitat-oberta/preg-ria/estem-preparant-el-terreny-pel-consell
http://acocat.org/sites/default/files/calendari_xi_consell_aco.pdf
http://acocat.org/sites/default/files/reglament_consell_aco.pdf
http://acocat.org/sites/default/files/reglament_consell_aco.pdf
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LA GOAC CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA DIOCESANA 
 
El cap de setmana del 18 i 19 de juny, les dones i homes de la GOAC de Barcelona i 
Sant Feliu hem estat reunits treballant  en la nostra Assemblea Diocesana.  

 
Vam començar compartim la vida de les dones y homes dels nostres equips, les seves 
lluites, implicacions, dificultats, etc. 
 
Després vam estar treballant sobre la nostra campanya “treball digne per una societat 
decent”. Estem treballant sota aquest lema perquè pensem que la forma en què el 

treball s'organitza és determinant per a la persona, per a la família i per a la mateixa soci-
etat. La relació entre persona, família i societat està condicionada i modelada per l'exis-
tència del treball, per la forma en què aquest s'organitza i pels drets i obligacions associ-
ats a ell. 
 
El treball ha passat de ser un bé per a la vida a ser un bé per a la producció, la degrada-
ció del treball suposa la degradació de l'empresa i de l'economia, trobant-nos davant la 
necessitat de regenerar el sentit i la funció de l'economia, del treball i de l'empresa. 
 
En altre moment vam parla sobre  la necessitat de avançar como moviment en extensió, 

oferir la iniciació a la GOAC i acompanyar als nostres companys/es del Món Obrer i del 
treball. Aquest objectiu és molt ampli i necessita que tots els militants estiguem identifi-
cats i actuant des dels nostres compromisos i realitats organitzatives per donar fruits en el 
sentit marcat i vam posar medis per aconseguir tot això.   
 
També vam elaborar un comunicat davant de les properes eleccions generals: 
“assenyalàvem quatre necessitats que havien de centrar la tasca del Parlament i del Go-
vern, i també de tota la societat: en primer lloc, vèncer les causes estructurals de les desi-
gualtats i de la pobresa; canviar el model econòmic tot abandonant la ceguesa del 
creixement plantejat com a fita en si mateixa i tot assolint com a objectiu un projec-
te comú de justícia social i solidaritat; prioritzar el treball digne (per tal de combatre 
la pobresa i la desigualtat i respectar la promoció integral de les persones), i impul-
sar una regeneració moral que recuperi el valor del bé comú.” 
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TROBADA EUROPEA DE CAPELLANS OBRERS 2016 
Drongen, 13-16 MAIG 

 
 

 
El passat mes de maig va tenir lloc la Tro-
bada Europea de Capellans Obrers a Dron-
gen, Bélgica. 
 
Hi van assistir persones de Bèlgica, Alema-
nya, Itàlia, França, Anglaterra i Catalunya, 
d’aquí el nostre company Isidre Ferreté. 

 
 

El treball de fons i la reflexió va girar entorn l’alliberament de les noves formes d’esclavat-
ge en el nostre món actual: 

 Com vivim amb aquestes persones? 
 Com construïm juntament un món vivible? 
 Com hi descobrim i vivim alguns elements de la fe i esperances cristianes? 

 

L’Isidre ens ha fet arribar les seves notes que compartim en aquesta petita ressenya. 

 

Hi van haver tres blocs temàtics que es van treballar en grups: 
 

Integració. Integració o convivència, pluricultural o intercultural, Saber contemplar l’altre 

des dels seus ulls. Respecte, què fer,.. Saber contemplar l’altre amb el seu cor. Els millors 
mitjans d’integració son: el treball, l’esport, el teatre. No oblidar mai que el refugiat ho ha 
hagut d’abandonar tot: família, casa, país... Lluitar pels drets a quedar-se en el seu propi 
país. Descobrir i destruir les raons del seu èxode provocat. Descobrir la riquesa que porten 
amb ells. 
 

Explotació - esclavitud. No son sinònims. Podem ser còmplices de l’esclavitud a través del 

nostre consum de productes fets amb esclavituds. L’anàlisi depèn d’on vivim, per veure i 
participar en la lluita de la gent. Es van posar en comú  moltes realitzacions d’acompanya-
ment, per part dels assistents i els col·lectius PO d’origen, en les lluites i en les vides es-
clavitzades 
 

Humanitat-fe. Es va debatre sobre els elements de fe i vida cristiana que descobrim en la 

nostra vida compromesa, la tercera qüestió de l’encontre.  
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En la posada en comú final es van re-
marcar els quatre nivells progressius 
d’encontre humà: 1. Amistat, relació hu-
mana, 2.Treballar conjuntament per al-
guna causa solidària, 3. Reconeixent-
nos mútuament creients en Déu i pregar 
juntament, acceptant les diferents creen-
ces, 4. Potser després de molts anys, o 
mai, diàleg sobre les concrecions teolò-
giques. 
 
Alguns dels elements i reflexions que van aparèixer al llarg de la trobada: 
 
 La justícia humana no s’identifica amb la justícia de Déu, que és la plenitud de la 

humanitat. La justícia pot orientar-se o no ver la justícia de Déu. Comprometre’s per 
la plenitud de la humanitat és la professió de la fe 

 Humanitzar és evangelitzar, sense cap mena ni de proselitisme ni de comunicació, 
però “Evangelitzar és humanitzar”. Anunciar no és forçar, ni colonitzar sinó “oferir 
una experiència que creiem molt humanitzadora. Una riquesa que es pot lliurement 
no tenir, com la consciència obrera, però que eixampla i aprofundeix el sentit de la 
pròpia vida. 

 En l’estil de vida de Jesús, a nosaltres els cristians, se’ns revela l’horitzó de plenitud 
de la humanitat. La fe és la vida viscuda d’una manera concreta. Fe no vol dir veritat 
sinó fer confiança.  

 Parlem sobre tot de problemes personals, de dignitat, de valor dels petits gestos,.etc 
que anuncien el futur de plenitud humana. Ens falta la dimensió política de denúncia 
i de pressió social i política. 

 Som sensibles a la situació dels refugiats però, si hi ha refugiats a qui acollir és per-
què hi ha guerres a denunciar!”. No podem fer el discurs essencialista de 
“benvinguts tots” sense denunciar els poders que els expulsen i impossibiliten l’aco-
llida: el sistema, la corrupció i els fraus fiscals, que han buidat els possibles recur-
sos,...  

 El futur passa, no solament però sobre tot, per decisions polítiques (Tractat EU-
Turquia, TTIP, lluita contra la corrupció econòmica i política  

 És un engany anunciar treball per a tothom com a obtenció de recursos econòmics 
suficients per a viure. Hi ha una creixent degradació laboral i dels drets. No serà 
possible el treball per a tothom però sí la vida digne per a tothom!. La 4ª Revolució 
Industrial (robòtica, intel·ligència artificial) farà estralls si no es contraresta amb 
“salaris ciutadans”, o similars. 
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Hi va haver temps per compartir en grups diferents realitats: Es va visitar un centre on els 

pobres aïllats poden parlar, ser escoltats. Creixen en la pròpia dignitat, cultura i autoesti-

ma gràcies al fet d’aportar la seva pròpia pobresa . I fruit d’això poden ajudar a d’altres 

pobres (Estil Paulo Freire), els pobres prenen la paraula. Un segon grup va tractava la si-

tuació de les persones refugiades a Bèlgica. Va ser una llarga exposició ben preparada i 

plena de dades sobre la situació legal i ambiental. I la tercera experiència va abordar la 

situació dels sindicats. El sindicalista que va informar va presentar les dificultats creixents 

que es troben, la duresa de les respostes patronals, el descrèdit induït envers els sindi-

cats, el desànim ambiental dins del mon del treball, etc. Però també la militància valenta i 

la radicalitat d’algunes lluites. Resisteixen, denuncien i marquen pistes de futur. 

 

També es va fer la presentació de l’ARK “l’Arca”.  És una obra internacional nascuda a 
Canadà de llars amb persones deficients psíquiques, creada per Jean Vannier.  Els va vi-
sitar la directora i un dels deficients de la comunitat de Gante. Va ser una exposició amb 
vídeos i el testimoni personal de vida i de fe cristiana. La directora, laica, ha estudiat psi-
cologia i teologia. Era admirable amb quina naturalitat i espontaneïtat expressava la seva 
fe joiosa i compartida. 

 

Com sempre, el principal valor va consistir en la trobada 
de vells companys i companyes que compartim una his-
tòria d’opció encarnatòria (“vivre avec”) en situacions 
similars contra les noves i velles explotacions. Trobada 
amb l’aval del treball previ fet en els grups nacionals que 
es troben al llarg de l’any i  acaben redactant una contri-
bució a compartir. Aquests documents previs van esde-
venir el rerefons, més o menys difós, dels diàlegs i els 
intercanvis sempre enriquidors. 

 

En qualsevol cas, sempre sortim d’aquestes trobades, 
espiritual i humanament enriquits, consolats, enardits, 
confirmats en l’opció de vida “avec” les persones més 
esclavitzades, arreu del petit món globalitzat. 
  
 

 

Isidre Ferreté, capellà obrer  

Badalona 27 de maig de 2016 
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DONA’NS LA TEVA OPINIÓ ... 
 
Al gener del 2007 naixia el Full Informatiu de la Pastoral Obrera de Barcelona. I 
ho feia amb l’objectiu d’oferir una eina de reflexió, de diàleg, de conscienciació i 
d’acció per als moviments i col·lectius de la Pastoral Obrera. 
 
Després de més de 20 números hem pensat que seria un bon moment per a fer 
balanç i continuar millorant aquesta eina. Us oferim un petit qüestionari –a mode 
de guió- per a si ens volguéssiu fer arribar les vostres valoracions i reflexions so-
bre el Full Informatiu de la POB. Ens ho podeu enviar a l’adreça de la delegació: 
pastoralobrera@arqbcn.cat 
 

 Coneixies el Full Informatiu de la Pastoral Obrera? A través d’on t’arriba? 

 Com valores el contingut que hi apareix? Que t’agradaria que hi aparegués? 

 Creus que dona resposta a l’objectiu pel qual va ser creat? 

 Amb quina freqüència t’agradaria rebre’l? 

 El Full Informatiu s’envia als moviments i col·lectius de la Pastoral Obrera, 
creus que ho podríem fer arribar a algun lloc més? 

 El Full Informatiu no s’edita en paper, creus que el format electrònic ja és 
l’adequat? 

 

El Full Informatiu de la POB a valoració... 

mailto:pastoralobrera@arqbcn.cat
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Informacions 

EL BLOG DE LA PASTORAL OBRERA 
 
Us recordem que a la Delegació de Pastoral Obrera disposa d’un Blog 
on anem compartint la realitat i situació actual a nivell social i laboral, 
així com la vida dels nostres moviments i col·lectius. 
 
Us convidem a donar-li una ullada i a subscriure-us per tal que les no-
tícies us arribin al vostre correu un cop les compartim. 
Animeu-vos a mirar-ho!! 
 
Us facilitem l’adreça http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es/  

http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es/

