Taller d'acolliment i refugiats a càrrec de Maria Clapés i Marga Rodríguez
El curs 2016-2017 es van recollir 121.000 signatures a favor de l’acollida de les persones
refugiades i van ser lliurades al Parlament. El 18 de febrer del 2017, 500.00 persones van sortir
al carrer a Barcelona amb pancartes de “Volem acollir”. Les morts silenciades al mar
Mediterrani, la precarietat als camps de refugiats i les guerres que provoquen l'èxode continuen
sent una realitat quotidiana.
A partir de dues experiències personals, una acollida a casa de dues persones refugiades i una
estada a un camp de refugiats de Grècia (Cherso) deixarem les dades generals per compartir
moments i sentiments i posar nom aquesta situació tan injusta que continua existint.
Taller "Evangelització vs Diàleg interreligiós?" a càrrec d’en Josep Mª Pujol
Com a membres d'un moviment evangelitzador, tenim el mandat d'anunciar Jesucrist a la
Classe Obrera. Aquesta evangelització "es va realitzant en una història, en un procés enmig de
la vida quotidiana, a través del compartir cada dia, en l’amistat, en el testimoni" tal com ens
recorda el Document d'identitat.
Com vivim aquest compartir el dia a dia quan els veïns, els companys i companyes de treball,
son d'altres tradicions religioses?
Com ho fem compartint-ho tot, també el que "abrusa el nostre cor"?
Com ho fem des de la gratuïtat, sense pretendre que l'altre renuncií a la seva tradició?
Aquest taller partirà de l'experiència de cadascú/cadascuna, i del que hem viscut al Fòrum
l'Hospitalet.
Que hem viscut? En què ens ha enriquit? En què ens ha empobrit?
Resseguirem alguns textos de l'antic i el nou testament, i els reptes amb que ens trobem
Taller d’analfabetisme informacional a càrrec d’Albert Dresaire
Fake news, postveritat, falses identitats... Són paraules que darrerament hem escoltat molt
sovint. Sembla que la mentida s’hagi instal·lat en el nostre dia a dia. En aquest taller volem
reflexionar al voltant d’aquesta realitat. Una realitat que té moltes expressions: els mitjans de
comunicació, les xarxes socials, el món digital... En parlarem, però posant l’accent sobretot en
allò que demana el papa Francesc: “la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació
de la veritat.
Taller:El Voluntariat entre les persones privades de llibertat a càrrec de Xavier Badia
En aquest taller parlarem del voluntariat penitenciari i de l'acompanyament personal. La mirada
no la posarem tant en els centres penitenciaris com en les persones privades de llibertat.
Abordarem el fet de ser a la presó com una situació provisional (per llarga que hi sigui
l'estada), ja que la persona té un abans (la seva vida i les circumstàncies que l'han portat a
delinquir i a la presó) i sobretot un després, un futur, una reinserció a la societat.
El voluntari dóna una mà en aquest procés personal cap a un futur en el que la reinserció és
un dret. Pel voluntari creient cada trobada és un començar de nou.

"La misericòrdia sempre serà més gran que qualsevol pecat, i ningú no podrà posar límit a
l'amor del Déu que perdona".
Papa Francesc

Taller: La iniciació a l’ACO, de deixebles a apòstols en l’església i en el món obrer
Hem esta cridats per Déu, convidats a ser deixebles seus. Fem camí al seu costat i amb ACO
i amb la Rdv se’ns fa present en el nostre dia a dia, anem descobrint l‘evangeli viu, el Crist
Ressuscitat en mig del món obrer. Jesús ens convida a no quedar-nos tancats en
nosaltres mateixos, ell ens envia , ens convida a fer el pas de deixebles a apòstols i així
ens ho recorda la primera nota de la Acció Catòlica. La iniciació és fer aquest pas , de
deixebles a apòstols, apòstols de la comunitat cristiana en la classe obrera, apòstol de la
consciència i acció obrera dins l’església, desitjosos d’una transformació personal i social.
En aquest taller volem acompanyar a prendre consciència d’aquest convit personal, al que
estem tots cridats i animar a fer-lo realitat. .

Taller d’economia social a càrrec d’en Jordi Morillas
Per un consum transformador!
En Jordi Morillas, de la cooperativa Més Opcions, ens acompanyarà en un taller que ens
ajudarà a reflexionar i posar-nos en acció per transformar el nostre consum personal i col·lectiu.
Compartirem criteris, coneixement, experiències, testimonis i alternatives que transformen i
construeixen nous espais.
Per situar-vos us convidem a visitar el web de Més Opcions on trobareu
informació https://www.mesopcions.coop/inici

Taller de meditació i silenci a càrrec de Mercè Solè

El silenci, l’acollida i la icona de la Trinitat de Rublev
Potser el silenci ens sona a evasió. Potser la pregària a partir de
les icones ens resulta una cosa molt estranya. En aquest taller,
però, a partir de la icona de la Trinitat, del pintor Andrej Rublev,
farem tres coses:
- Unes estonetes de silenci
- La lectura del text del Gènesi (18 i 19,1-29) sobre l’acollida,
que és darrere de la representació de la icona
- Una anàlisi de la imatge de la Trinitat de Rublev i del seu
significat en la nostra manera d’entendre la fe.

