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La Pastoral Obrera, llevat en la massa... 

LA PASTORAL OBRERA CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL PEL 
TREBALL DECENT — TREBALL DECENT LA NOSTRA LLUITA 
 
El Papa Francisco diu “és necessari reafirmar que el treball és una realitat essen-
cial per la societat, per les famílies i pels individus, i que el seu principal valor és 
el bé de la persona humana, ja que es realitza com és, amb les seves actituds i 
les seves capacitats intel·lectuals, creatives i manuals. D’això es deriva que el tre-
ball no tingui solament un fi econòmic i de beneficis, si no que per a l’home és fins 
i tot la seva dignitat. I si no hi ha treball aquesta dignitat està ferida!” 
 
L’Organització Internacional del Treball (OIT), defineix treball decent com “les as-
piracions de les persones durant la seva vida laboral, significa comptar amb veri-
tables oportunitats de treball que aquest sigui productiu i que produeixi un ingrés 
digne, seguretat en el treball i protecció social per les famílies, millores en les 
perspectives de desenvolupament personal e integració en la societat, llibertat 
per a què les persones puguin expressar les seves opinions, puguin organitzar-se 
i participar en les decisions que afecten a les seves vides, i igualtat d’oportunitats 
i tracte per a totes les dones i homes”. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
decent-work-agenda/lang--es/index.htm 
 
A l’any 2008 aquesta mateixa organització va decla-
rar el 7 d’octubre com a Jornada Mundial pel Treball 
Decent.  La delegació diocesana de Pastoral Obrera 
fa uns anys que ens sumem a la iniciativa d’aquesta 
celebració, posant-nos en comunió també amb el 
Moviment Mundial de Treballadors Cristians.  
 
Enguany ho hem celebrat a l’Església Sant 
Pau del Camp. Prop d’una cinquantena de 
persones van participar d’aquest moment en 
el que, després d’una presentació del marc 
de la Jornada, es va tenir present algunes de 
les realitats de precarietat que actualment 
estan en lluita i a través d’una acció comuna 
vam representar els nostres fonaments i pi-

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
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La Pastoral Obrera, llevat en la massa... 

lars del treball decent. Finalment vam llegir conjuntament una oració i ens encorat-
jar a través d’un cant a continuar treballant en la lluita per el Treball Decent per 
Tothom! 
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SITUACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 
 
En quin moment es troba la Iniciativa Legislativa 
Popular de la Renda Garantida de Ciutadania? 
 
Després de recollides les signatures i presentar-les 
al Parlament es va crear la Comissió Parlamentaria 
per debatre la ILP. Es van demanar més de 80 
compareixences que van anar a un ritme molt lent, 
amb la sospita que hi havia una voluntat política 
d’allargar els terminis, tot i que va ser acceptat tra-
mitar-la per via d’urgència!!!  
Finalment, per diverses pressions es van accelerar 
les compareixences. I els partits van presentar les 
esmenes que van creure convenients. 
 
Entre mig es van convocar les eleccions del 27S i per tant es va dissoldre el Parla-
ment. I no va ser possible que passés a discutir-se abans de la dissolució del Parla-
ment, Va quedar pendent per la propera legislatura. En aquest cas, no cal tornar a 
començar de zero, el que cal és reactivar la tramitació novament. Amb aquest ob-
jectiu, s’han començat una roda d’entrevistes amb els grups parlamentaris perquè 
es comprometin a reactivar-la, amb la voluntat de la Comissió Promotora de la ILP 
que es pogués debatre i aprovar abans d’acabar el 2015. Tots els grups parlamen-
taris s’han compromès  a sol·licitar a la Mesa del Parlament la reactivació de la tra-
mitació.. Per escrit ja ho han fet Catalunya si que es pot, PSC i la CUP. 
 
En el cas que continuï bloquejada, la Comissió Promotora es planteja fer diversos 
actes de denuncia com a mesures de pressió.  
 
La Pastoral Obrera de Catalunya estem adherits a aquesta Campanya. Us anirem 
informant de l’evolució i de les mides que es plantegin per tirar endavant aquesta 
ILP que tant suport popular va trobar. 
 
Si voleu seguir el procés d’aquesta ILP  http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/ 
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20 ANYS DE COMPROMÍS OBRER I ESPIRITUALITAT CRISTIANA 
 

 
 
 
“Amb aquesta publicació que avui veu la llum volem 
mostrar la nostra petita i fràgil història de vint anys de 
tasca evangelitzadora unitària en les nostres ciutats de 
Badalona i Sant Adrià de Besós, al mateix  temps que 
reconèixer i recordar  les persones  que al llarg d'a-
quests 20 anys s'hi han acostat i participat i amb les 
quals hem compartir  coneixements, sentiments, expe-
riències, lluites, compromisos i somnis”.  
 
 
 

 
Aquestes són les primeres línies del llibre  20 anys de compromís obrer i espirituali-
tat cristiana que acaba de publicar l’Equip de Pastoral Obrera de Badalona. En les 
seves pàgines podreu observar les activitats realitzades, l’esperit amb què les feien 
i els objectius que pretenien: donar a conèixer Jesús de Natzaret entre els treballa-
dors com una proposta de vida plena de sentit,  afavorir la formació de la conscièn-
cia social i política dels cristians, i ajudar a superar el desencontre que històrica-
ment s’ha donat entre l’Església i el món obrer, tot reconeixent els valors evangèlics 
presents en la lluita obrera per un món més just i fratern. 
 
La peculiaritat de la tasca portada a terme per l’EPO de Badalona es troba, en pri-
mer lloc, en què no solament ha estat un àmbit de formació sempre orientat a l’ac-
ció transformadora i evangelitzadora, sinó també un espai comunitari, participatiu i 
celebratiu i, en segon lloc, en el  seu caràcter transversal i unitari. Es parteix del 
convenciment i la necessitat que la Pastoral Obrera ha de ser obra de tota l’Esglé-
sia. L’EPO s’ha fet present en les diferents parròquies de Badalona, s’ha relacionat 
amb les entitats culturals, socials, sindicals, cíviques, polítiques i amb les instituci-
ons de la ciutat, s’ha connectat amb  persones d’altres religions i amb no creients, 
… El seu treball l’ha portat a terme en plena sintonia i comunió amb altres entitats 
eclesials: Delegació Diocesana de Pastoral Obrera, Moviments Apostòlics Obrers, 
Consells Pastorals Arxiprestals, parròquies, religiosos-es, capellans obrers, comuni-
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tats cristianes, altres equips de pastoral obrera,… També  amb  militants obrers 
que, tot i no ser creients, tenen com a referents Jesús de Natzaret i els valors 
evangèlics i simpatitzen amb la Pastoral Obrera.  
 
En el seu interior trobareu opuscles, díptics, petits dossiers, documents, annexes, 
etc. que poden ser una eina útil en la tasca formativa dels col·lectius dels que for-
meu part. El seu desig  és que aquesta memòria històrica ajudi a  altres cristians i 
cristianes  a crear nous EPOs en els seus àmbits de treball i de vida, cadascun 
amb el seu propi tarannà i personalitat. 
 
Fins ara el llibre ha estat presentat al Consell Arxiprestal de Badalona Sud i Sant 
Adrià de Besòs; al Consell Arxiprestal de Badalona Nord; a l’Assemblea General 
d’inici de curs de l’ACO: a l’Ateneu  Popular de Sant Roc; a la parròquia de Santa 
Maria de Badalona, i el proper dia 21 de novembre es va presentar a l’Assemblea 
de la GOAC de Barcelona. 
 

EPO Badalona 
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La vida dels Moviments i Col·lectius 

LA JOC CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA NACIONAL 
 
 
El passat 18 d’Octubre de 2015 la JOC de Catalunya i les Illes vàrem celebrar la 
nostra Assemblea Nacional a la Parròquia de Crist Salvador, Martorell. Ens vam 
aplegar els i les militants acompanyats dels i les consiliaris/àries i de la visita de 
diversos convidats; sota el lema:  “Assemblea Nacional: Reflexió i decisió” 
 
Va ser una jornada molt important per a nosaltres, emotiva i plena de deci-
sions transcendentals per al Moviment. Vàrem presentar els relleus nacio-
nals i vam poder donar la benvinguda als i les noves militants, joves que després 
del seu procés, fan un compromís cristià vers als i les joves del món obrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vam començar veient les realitats de les diferents federacions i vam presentar els 
diversos materials a treballar durant el curs, l’estat de comptes i els objectius que 
ens marquem a nivell Nacional per aquest curs.  
 
Vam presentar el que farem durant el curs per aprofundir en “Com donem a conèi-
xer el missatge de la JOC” que serà la clau del proper Consell Nacional que 
realitzarem a finals de juny. Així com recordar i presentar el treball del curs a nivell 
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de campanya: “Com vols el teu futur?#AquestaEsLaLluita”, un any d’actuars nacional, 
federals, personals... sempre en visió de reflexió-acció-reflexió. 
 
Tot això i més ho vam poder fer en una jornada plena de reflexió, debats i esperan-
ça, fent èmfasi en la nostra identitat, tenint present el caràcter Obrer i sense 
oblidar la presència de Jesús acompanyant-nos en les nostres vides i tasques.  
 
Som joves treballadors i treballadores caminant en comunitat per a la construcció 
del Regne de Déu; perquè “Un jove treballador/una jove treballadora val més que 
tot l’or del món”! 
 

 

JOC Nacional de Catalunya i les Illes 
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L’ACO CELEBRA LA 62a JORNADA GENERAL  
OPTAR PELS DESFAVORITS, DES D’UNA INDIGNACIÓ AMARADA 
D’AMOR 
 

 

Volem reiterar fermament el nostre compromís d’actuar de manera col·lectiva en 
la defensa dels germans amb el convenciment que l’acció social compartida multi-
plica, mentre que l’acció individual aïlla. I que aquesta és la nostra manera de res-
pondre a la crida de Jesús per construir aquí el Regne”, aquesta és la frase final 
del manifest que van llegir tots els assistents a l’eucaristia que posava punt i final 
a la celebració de la Jornada General que enguany ha arribat a la 62a edició. 

Durant tot el dia va estar ben present la realitat de sofriment i manca de dignitat 
dels immigrants i dels refugiats, que són els crucificats de l’actualitat. El jesuï-
ta Quim Pons, ho va recordar 
en vàries ocasions a la seva 
ponència, explicant la situació 
dels Centres d’Internaments 
per a Estrangers. També es 
van encarnar a les pregàries 
de l’eucaristia que va presidir 
el consiliari general, Josep Ji-
ménez Montejo, que va con-
celebrar amb tots els consilia-
ris de les diferents zones i diò-
cesis del moviment. 

La Jornada General ha servit 
per recordar el treball fet du-
rant el curs passat “La fe en 
Jesucrist, motor per viure i compartir” i que ha posat de relleu la necessitat de 
conèixer més i millor Jesucrist i “reconèixer-lo com a motor, encara més, com a 
agulló i esperonador de la nostra vida, una vida viscuda amb sentit seguint les se-
ves petjades”, tal i com indica Jiménez Montejo a la introducció del Pla de curs. 
Per aquest curs, la prioritat “Passem de la indignació a l’acció transformadora” ha 

http://acocat.org/sites/default/files/manifest_jornada_general_aco_2015_0.pdf
http://acocat.org/noticia/d-u-ens-crida-construir-un-m-n-de-relacions-fraternals
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de permetre, amb un arrelament a l’esperança, comprometre’s en la transformació 
i la humanització de la realitat més propera. 

Pons va remarcar que la seva experiència amb els refugiats a l’Àfrica li va perme-
tre calibrar “la força de la presència” i com això era llavor d’esperança en perso-
nes que estaven passant per un tràngol vital. “El plus que afegim els cristians és 
l’espera quan tot apunta que ja no val la pena esperar. L’esperança és el que re-
força la nostra lluita diària”, va afegir. Pons també va posar en el centre de la mili-
tància les benaurances i va destacar que “no són una utopia, són un horitzó de 
felicitat, que ja s’està donant entre nosaltres com un petit gra de mostassa”. 

Montse Ribas s’ha acomiadat com a presidenta després d’haver fet aquest servei 
els darrers quatre anys i ha rebut afectuoses mostres d’agraïment per part de la 
militància i el Comitè Permanent. Aquest lloc de responsabilitat està vacant ja que, 
de moment, no s’ha presentat cap candidata. 

 

ACO  Catalunya 
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EN EL MOMENT DE COMIAT DE LA MONTSE RIBAS (presidenta 

de l’ACO) 

 

És el moment d'acomiadar la 

Montse Ribas, de donar-li les 

gràcies, tots plegats, per la se-

va tasca durant aquests quatre 

anys fent el servei de presi-

denta. També hem de donar-li 

les gràcies pels altres serveis 

que ha fet al moviment al llarg 

dels anys que porta com a mili-

tant. 

Gràcies Montse! 

La teva entrega al moviment 

no és fàcil de resumir. Tens un 

bon currículum de serveis a l'ACO. No farem el llistat. però sí que volem remarcar 

el teu testimoni de senzillesa, de preocupació i ocupació pels altres, d'esperança, 

d'il·lusió, de tarannà educatiu... I sobretot d'acolliment. 

No cal dir que ens hem sentit acompanyats, els militants amb la teva presència 

en diferents actes o reunions de zona o de grup, i nosaltres, el Comitè Perma-

nent a cada reunió a  Rivadeneyra i ara a Tapioles; portant la companyonia i la 

feina al dia. I personalment dir-te que, a mi, m'has fet fàcil poder anar assumint 

les tasques del servei de president. 

Que Jesús et continuï guiant per continuar construint el seu Regne entre els més 

desfavorits, aquest camí que ja estàs fent. I també et desitgem que puguis gaudir 

del néts i de tota la família amb més tranquil·litat! 

Gràcies novament, Montse, per haver estat la nostra presidenta aquest últims 

quatre anys! 
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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/
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Desembre 
4-7  Escola de Responsables de la joc Estatal 
5-8  Cursillo Apostòlico de la HOAC 
5   Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya 
12  CANI de la JOC 
12  Comitè Català de l’ACO 
13    Jornada de Formació de Campanya de la JOC   
14  Coordinadora POB 
18  Celebració del Nadal de la GOAC 
22  Col·lectiu Capellans Obrers 
 

Gener 
9  CANI de la JOC 
12  Consiliaris federals, diocesans i de comissions de la JOC 
13  Presentació del Pla de Formació “Per a un compromís social” als moviments 
15-17  Bilateral dels Secretariats de la JOC Estatal i Catalana 
18  Coordinadora POB 
23  Comissions Nacionals, Coordinadora i Jornada de Formació de consiliaris de 
  la JOC 
23  Comitè General de l’ACO 
24  Coordinadora d’Infants diocesana 
26  Col·lectiu Capellans Obrers 
23-24  Reunió general d’Acció Catòlica i Pastoral Obrera 
29-30  Comitè Nacional   
30  Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya 
30  Jornada de Formació de l’ACO 
 
Febrer 
20  Jornada d’Estudi de la POC 
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