juny 2015

Sumari
La Pastoral Obrera, llevat en la massa...
Treball decent la nostra lluita!: Celebració diocesana del 1er de Maig
Cristians i Política a debat. Criteris de discerniment davant les eleccions

2
4

La vida dels Moviments i Col·lectius
MIJAC: de Barcelona i Terrassa celebra la XXVIII Trobada
diocesana d’Infants
JOC: XXIè Concert “Celebrem el dia del treballador!”
JOC: continua la celebració del 1er de maig
GOAC: el 1er de Maig i el dia de la GOAC
Col·lectiu de Capellans Obrers: Trobada Europea de CO

5
6
7
8
10

El Full Informatiu de la POB a valoració

12

Informacions

13

Agenda

13

c. Sant Pau 101 · 08001 Barcelona · Telf 933 011 568 · pastoralobrera@arqbcn.cat

22

juny 2015

22

La Pastoral Obrera, llevat en la massa...
TREBALL DECENT, LA NOSTRA LLUITA!
CELEBRACIÓ DIOCESANA DEL 1er DE MAIG
La vigília del Primer de Maig vaig anar a la pregària que organitzava la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona i que recordava especialment les persones que viuen l’atur o que
treballen en condicions de precarietat: en l’economia submergida, amb migració forçada,
amb sous escarransits, o drets no reconeguts.
Es va fer al carrer, enmig de la plaça, al barri del Poblenou
de Barcelona. La pregària, doncs, va conviure amb el joc
dels infants i la xerrameca de les terrasses dels bars. Però
alguna gent s’aturava i preguntava, o s’hi afegia espontàniament.
Resulta una novetat, per a nosaltres, aquesta voluntat explícita de sortir de les quatre parets del temple, per visibilitzar una Església que sol passar desapercebuda. Fer el
pas ha costat i continua costant (com anar a la manifestació del Primer de Maig amb una pancarta en què ens identifiquem com a cristians), perquè en la nostra tradició cristiana i treballadora, l’evangelització s’entén sobretot a partir del testimoni silenciós de la lluita i la solidaritat obreres.
Més fets que paraules, vaja. Una intuïció fruit d’una època
en què Església i poder anaven massa units i en què l’intent de viure amb coherència l’Evangeli es volia desmarcar del discurs cristià desencarnat i allunyat de la gent
senzilla que dominava en molts àmbits.
Avui, però, per a molta gent els referents cristians ja no existeixen en el seu entorn, per
tant, si volem transmetre l’Evangeli, en un moment o altre hem d’explicar qui era Jesús i
què significa la fe per a nosaltres. I més enllà del discurs racional, hem de situar-nos davant del Misteri, un misteri que ja no podem només explicar amb paraules. Compartir una
pregària, explicitar la confiança en Déu, el sentit comunitari, la preocupació pels qui més
pateixen és una manera de mostrar-nos impúdicament, de descobrir-nos, de fer-nos vulnerables. Per això potser hi ha militants a qui això encara incomoda, però penso que aquesta
feblesa justament permet arribar a la gent amb més interrogants que respostes. No és gaire diferent de l’experiència d’acompanyar algú que pateix bo i sabent que no li podràs resoldre allò que l’afeixuga. És una dimensió de presència, d’estimació i de silenci.
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Ocupar l’espai públic és també un repte, perquè som en un moment en què es confon la
imprescindible aconfessionalitat de l’estat amb l’escombrada de qualsevol signe religiós
cap a espais privats. Les institucions religioses no són ben vistes, però en lloc de fer-les
poroses (és a dir, obertes, en xarxa i en contacte amb tota mena d’associacions, cosa que
facilitaria un mutu coneixement i esvairia desconfiances pròpies de la ignorància), més aviat se les relega al tancament en elles mateixes.
En aquesta mena de pregàries servidora es debat internament entre l’aspiració a una estètica bonica i la senzillesa
dels símbols, de vegades d’orientació un pèl “cutrelux”.
Aquesta vegada a més, la pregària es va fer davant d’una
església que està pendent de ser enderrocada, plena de
pintades, una mica decrèpita. Gairebé un símbol de la renovació que a tots ens cal. En el camp dels signes, vam construir una creu amb totes les precarietats laborals, que, en
girar-la, deixava veure tota la força de la dignitat dels homes
i dones que intenten viure del seu treball. Una senzilla forma d’expressar la força transformadora de la resurrecció de
Jesús.
Mercè Soler, militant d’ACO
publicat a Catalunya Cristiana el 17 de maig de 2015

I aquí teniu l’enllaç a alguns impactes del 1er de Maig als mitjans de comunicació
Web i blogs
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/pastoral-obrera-es-compromet-treball-decent-que-humanitza
http://www.flama.info//modules.php?name=news&idsource=1&idnew=16361
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/7497
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/7490
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=12235&lang=ca
"La Pastoral Obrera davant nous reptes", article del Catalunya Cristiana, núm. 1858, que també parla sobre la Pastoral Obrera i el 1er de Maig (arrel d'un qüestionari fet a l'Emili Ferrando i en Joan
Andreu Parra)
Ràdio
http://www.cope.es/player/20150501_El_Mirall&id=2015043013010001&activo=10
http://www.radioestel.com/ (al final teniu l'enllaç al programa)
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CRISTIANS I POLÍTICA A DEBAT.
Criteris de discerniment davant les eleccions
Davant tot el procés electoral que comença, el passat de 7 de maig, a la Casa dels
Moviments de Pastoral Obrera a la parròquia de Santa Madrona, va tenir lloc la xerrada “Cristians i política a debat. Criteris de discerniment davant les eleccions”.
Aquesta va ser organitzada per la Delegació de
Pastoral Obrera de Barcelona i ens va acompanyar
el teòleg Jaume Botey.
Ell ens va argumentar com el compromís polític de
les persones cristianes a de partir de la mateixa vida i testimoni de Jesús. I que aquest compromís
només s’entén des de l’opció pels pobres, els
malalts, els publicans, les dones, ...
Per ell és completament legítim i coherent que els
cristians i cristianes tinguem una actitud activa en
política, no només exercint el dret de vot sinó participant directament en els moviments, partits i plataformes. Serà d’aquesta manera que “es farà sentir
la veu a favor de la justícia”.
També ho trobareu a la web del Bisbat de Barcelona
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/7562
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La vida dels Moviments i Col·lectius
EL MIJAC DE BARCELONA I TERRASSA CELEBRA LA XXVIII TROBADA DIOCESANA D’INFANTS
El passat 30 de maig vam celebrar, a l’escola “Planas i Casals” de Badalona, la XXVIII Trobada Diocesana d’Infants.
Pel matí vam fer els jocs que els nens de cada centre havien preparat i vam compartir el
treball de la campanya (cada centre ho va fer amb un calendari que, desprès per la tarda,
vam intercanviar entre els centres com a record de la trobada).
Com que aquest any era el segon any del lema, els nens i nenes de les coordinadores van
decidir fer una “Acció comuna” per acabar la campanya, la vam fer el 9 de maig. Així que
per la tarda vam veure el vídeo de “l’Acció comuna” que s’havia fet amb totes les imatges
que els centres van enviar d’aquell dia.
Els membres de les Coordinadores Diocesanes també van presentar oficialment el nou lema de la campanya pels pròxims dos anys “L’esforç i el treball en equip donen fruit”.
Ma. José Humanes
Membre de la Comissió diocesana del MIJAC
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Com ja fa vint-i-un anys a la federació de Besós 4.0, el 30 d’Abril organitzem un
concert reivindicatiu per celebrar que al dia següent es l’1 de Maig, el dia dels treballadors i treballadores.
A l’assemblea de principi de curs decidim qui formarà part de la comissió organitzativa i qui serà el o la responsable de l’acte. Uns mesos abans comencen les reunions, el tema logístic (permisos, pressupost, intendència, compra, repartició de
tasques...) i el que és més important: la tria dels grups de música. Alguns anys
també han participat grups de percussió o de ball.
El 30 d’Abril es un dia de celebració, d’unió i caliu entre tots i totes els/les militants
a nivell nacional i una oportunitat per obrir portes i mostrar-nos a la resta de joves.
Organitzar un concert no és feina fàcil però els resultats sempre són positius i engrescadors. Per a la nostra federació es una data súper important al nostre calendari i desitgem que segueixi així per molt de temps.
Noelia Torrente
Militant i Responsable federal
de la JOC de Nou Barris
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La JOC (Joventut obrera cristiana), va participar el passat 1 de Maig, dia del treballador, en la manifestació. Per reivindicar els drets laborals que ens estan poc a poc
traient i que amb l’ultima reforma laboral hem perdut. Com a joves vam sortir per
reclamar el dret a un treball digne. Amb el que els i les joves ens podem realitzar i
formar el nostre projecte de futur.
Amb aquests ideals vam anar tots i totes amb samarretes blanques on vam escriure’ns lemes reivindicatius. Fent la unió del col·lectiu en la reivindicació.
Jenny Jiménez
Miliant alliberada de la federació de Nou Barris
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GOAC: EL 1er DE MAIG I EL DIA DE LA GOAC

Fa molts anys que les dones i els homes de la GOAC (Germanor Obrera d'Acció
Catòlica) de Barcelona i Sant Feliu, celebrem tots junts el dia 1 de maig. Per nosaltres tot el dia té un sentit reivindicatiu i festiu.

El dia comença amb las manifestacions del matí per a qui vulgui participar en
aquestes (hi ha militants que participen a les manifestacions de la tarda), anem
junts amb la família, els amics i amigues, els companys i companyes, etc.
De bon matí, hi ha un grupet de persones que es dediquem a preparar totes les
coses necessàries per poder dinar tots junts, es necessari portar taules, cadires,
barbacoa, les begudes, el menjar, etc. Els
darrers anys el dinar ho fem al col·legi Sagrat Cor del Besòs.
Ben aviat, aquest grupet de gent, comença
a prepara-ho tot: es preparen les taules i cadires, s'ambienta una mica el lloc amb pòsters, samarretes, llibres, etc, es prepara el
menjar (les amanides, els macarrons pels
infants,... i també les botifarres, els xoriços,
etc.)
Quan les manifestacions van acabant la gent va fent cap a aquí. La gent arriba i
s'alegra de tornar a trobar-se amb de nou amb amics, companys, vells coneguts,
etc.
A les dues, tot està preparat per començar a dinar, tothom té taula, cadira i menjar. Aquest anys ens hem trobat unes 150 persones amb els nostres fills i filles.
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Tots els anys desprès del dinar i el cafè, fem un acte amb més contingut reivindicatiu o amb l'objectiu de compartir experiències. Aquest anys hem volgut compartir amb els nostres convidats, els nostres anàlisis de la realitat i que treballarem
a la nostra propera XIII Assemblea General que hi serà a Segovia del 1316 Agost 2015 sota el lema "CONSTRUINT ESGLÉSIA EN LES PERIFÈRIES DEL
MÓN OBRER".

Ho vam fer amb una dinàmica àgil, amena i participativa, vam partir de cinc petits
vídeos relatius al nostre anàlisis per fer una mica de introducció i
per passar després a un col·loqui on vam compartir les nostres experiències, lluites, utopies, anàlisis, etc.
Miguel Romera
Militant i Responsable de difusió
de la GOAC de Barcelona-Sant Feliu
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COL·LECTIU DE CAPELLANS OBRERS: TROBADA EUROPEA DE
CAPELLANS OBRERS
Aquesta economia mata (EG 53). Aquestes paraules del papa Francesc, eren el
tema central de la trobada de Capellans Obrers d’Europa, celebrada a Barcelona
(a la casa de Martí Codolar) del 22 al 25 de maig.
Representants de França, Bèlgica, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Catalunya i Espanya hem compartit la situació del món obrer als nostres països, marcada per les
conseqüències del capitalisme global que es resumeix en precarietat i més precarietat en les condicions de treball i de drets socials, i per tant, vitals.
Hem compartit les experiències de cadascú, que tenen com a denominador comú
la presencia i el compromís amb els treballadors i els empobrits de la nostra societat.

S’han fet presents representants sindical (UGT i CCOO), el Cardenal i el Bisbe
Auxiliar de Barcelona, i representants de la Generalitat (Afers Religiosos).
Hem conegut l’experiència de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i
també hem visitat diverses entitats, en petits grups (Migra Studium, Benallar, Arrels, La Mina)... i la Sagrada Família. I lògicament hem celebrat la fe en Jesucrist,
que és per a tots nosaltres el motiu central del nostre compromís d’encarnació en
el món del treball.
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Aquesta Trobada, que celebrem cada any en un país diferent, acostumem a celebrar-la per la Pentecosta. Constatem que l’entesa, malgrat la diversitat de llengües, i la fraternitat, continuen sent signes de l’acció de l’Esperit entre
nosaltres.
Els capellans obrers van començar els anys 40 a França i
van ser prohibits per l’Església l’any 1954. Enguany comencem a celebrar el 50è aniversari de la represa del Capellans Obrers, l’any 1965, després que el Concili Vaticà II va
confirmar la validesa d’aquesta forma de viure el ministeri
ordenat en el treball manual.
Pepe Rodado
Col·lectiu Capellans Obrers

També us deixem un enllaç a un dels programes “Para todos la 2”, de TV” on es
comparteix testimoni i historia d’aquest col·lectiu. http://www.rtve.es/drmn/embed/
video/3142191
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El Full Informatiu de la POB a valoració...
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 sobre 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?
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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 notícies us arribin al vostre correu un
cop les compartim.
Animeu-vos a mirar-ho!!

Us facilitem l’adreça http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es/

Agenda de la Pastoral Obrera...
Juny
10
13
20
20-21
22
27
28

Consiliaris federals, diocesans i de comissions de la JOC
Consell Catalano-Balear i Trobada diocesana d’Animadors i Animadores del
MIJAC
Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya
Ple General de Representants de la HOAC
Coordinadora POB
Trobada diocesana per l’Assemblea General de la GOAC
Trobada final 3er moment de la JOC

Juliol
1
4
4
10-11

Consiliaris federals, diocesans i de comissions de la JOC
Comissions Nacionals i Coordinadora de la JOC
Comitè Català de l’ACO
Comitè Nacional de la JOC

Agost
13-16
24-28
24-28

Asemblea General de la HOAC
Exercicis Espirituals de la JOC
Exercicis Espirituals de l’ACO
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