La comunicació obrera: passat, present i futur.
Jornada de formació i de presentació del llibre Prensa Obrera Católica en el franquismo. Los
medios de comunicación de la HOAC (Emili Ferrando).
divendres 20 de setembre a les 18:30 h.
Lloc: Sant Pau del Camp.

Elements que poden sorgir:
•
•
•
•

Reviure els principals fets i els valors de les persones que es se la van jugar en temps
del franquisme. Presentació del llibre sobre premsa obrera en el franquisme.
La importància de transmetre la memòria històrica (vida/fe de les persones que ens
envolten i dels moviments).
Com transmetem els valors del món obrer i de l’Evangeli?
Quins canvis albirem en relació a la comunicació/transmissió de la vida i fe i la
transmissió de la memòria històrica.

Taula Rodona
•

•

•

Passat. Què vàrem viure? Com es va lluitar? Com ajudava la fe? Quins valors hi havia
al darrera. La importància de la memòria històrica per a la Pastoral Obrera. Emili
Ferrando
Present: Com comuniquem i transmetem la vida i la fe (o no) en els
moviments/parròquies/EPOs? Aportacions de diferents moviments (MIJAC, JOC,
GOAC, ACO).
Futur. Quins elements hauríem de tenir presents en la comunicació i transmissió dels
valors del món obrer i l’Evangeli en la Pastoral Obrera. Diàleg (tothom)

Fer un cartell de presentació per passar per mitjans digitals a tota la PO:

Presentació
Comencem el curs amb una trobada diocesana de Pastoral Obrera. L’edició del llibre de l’Emili
Ferrando Prensa Obrera Católica en el franquismo. Los medios de comunicación de la HOAC, i
la seva presentació a la diòcesi de Barcelona, ens reuneix per a començar el curs plegats.
Des de la coordinadora del Secretariat de Pastoral Obrera es valorava que aquesta podria ser
una oportunitat excel·lent per a reflexionar com estem comunicant –ara i aquí-: la realitat, les
aspiracions i la lluita del món obrer i de la fe que s’hi encarna. I, per suposat, mirar d’albirar,
junts, nous camins per a transmetre i comunicar millor.
Us convidem a participar-hi activament.

Horari
18:30
18.45
18:50
19:10
19:50

20:30

Acollida
Lectura i cant
Presentació del llibre: “Prensa obrera durant el
franquisme”.
Com comuniquem en els moviments?
(si es pot, com preservem la memòria històrica)
Diàleg.
Cap a on hem de dirigir la nostra acció en
aquest àmbit?
Signatura/venda de llibres i Comiat

Petit equip secretariat
Emili Ferrando
10 minuts/moviment
MIJAC, JOC, GOAC, ACO

