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L
a relació amb els bisbes, als moviments apostòlics, és 
una tasca que sempre pot fer-se millor. I també a l’ACO, 
és clar. Admetem que ens sentim Església, i de fet molts 
de nosaltres participem habitualment a les parròquies 

i en altres instàncies cristianes. Però de vegades, quan hem 
de mirar cap amunt, a la jerarquia, ens agafa una mica de 
mal de cervicals. Malgrat aquest fet, la comunió amb el bisbe 
diocesà no només és necessària sinó que la tenim incorporada 
al nostre ADN com a moviment d’acció catòlica que som. Per 
això, a cada diòcesi on l’ACO és present i reconeguda, intentem 
mantenir una entrevista periòdica amb el bisbe per posar-nos 
al dia i fer junts el mateix camí.

D’aquest diàleg fratern en surten alguns fruits. Per això, ens 
felicitem per la nota que els bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense van publicar amb motiu del Dia del Treball 
Decent celebrat el 7 d’octubre passat. Considerem que aquest 
discurs ha de produir-se més sovint ja que situa l’Església 
al costat dels preferits de Jesús, els empobrits, aquells que 
pateixen les conseqüències més greus de la crisi actual. És una 
veu de denúncia i propositiva alhora, que massa sovint hem 
trobat a faltar.

Aquest octubre, els moviments d’acció catòlica especialitzats 
en el món obrer, i la Pastoral Obrera de Catalunya, hem pogut 
explicar de primera mà als bisbes de Catalunya la necessitat 
de revitalitzar aquesta pastoral. Calen més recursos humans 
i econòmics, consiliaris preveres dedicats, formació..., en 
definitiva, una aposta decidida dels bisbes per fer arribar 
l’esperit de l’Evangeli al món obrer i les classes populars. No 
practiquem un hobby que fem quan ja hem acabat les nostres 
obligacions: és una opció per Jesucrist i pels seus preferits, els 
allunyats i els pobres.

Creiem que ha arribat l’hora d’anar més enllà de les entrevistes 
i de treure la pols al document aprovat per la Conferència 
Episcopal Espanyola, en l’elaboració del qual vam participar, La 
pastoral obrera de tota l’Església (1994), per començar a posar 
fil a l’agulla a alguna de les 32 propostes que es van aprovar. 
Pensem, honestament, que això situaria l’Església en les 
perifèries tant físiques com existencials, tal com ens demana el 
bisbe de Roma, el papa Francesc.

Voldríem sentir com caminem junts amb els nostres bisbes 
i experimentar la seva proximitat, i que sent cristians amb 
nosaltres, per a nosaltres siguin el pastor que ens envia i ens 
anima a cercar els nostres germans i germanes del món obrer.
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Per: Óscar Muñoz  |  Fotos: Francesc Torres

La crisi ha capgirat el mercat 
de treball espanyol. Ha disparat 
l’atur a índexs insuportables i 
ha precaritzat profundament 
les condicions laborals. El 
resultat de la que en el món de 
l’economia ja es coneix com la 
gran recessió, que va començar 
el 2008, és catastròfic. Ara, en el 
2016, en plena recuperació de 
l’economia, segons les xifres de 
l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) la taxa de desocupats 
es manté al voltant del 20%. 
És cert que el valor és millor 
que el dels pitjors anys, el 2012 
i el 2013, quan es va superar el 
25%. Però la situació continua 
preocupant perquè, a més 
de ser nefasta, ha posat en 
evidència fenòmens que, lluny 
de millorar, estan empitjorant 
i fan que el dia a dia sigui molt 
complicat per a bona part de la 
població.

Hi ha col·lectius especialment 
sensibles, com ara el dels joves, 
amb més del 50% d’atur, o el 
dels més grans de 50 anys, 
que a les estadístiques surten 
especialment malparats. A 
més, les dones segueixen patint 
condicions pitjors que les dels 
homes. Segons les darreres 
dades oficials, pràcticament la 

TREBALL REPARTIT
I RENDA GARANTIDA, 
¿ÚTILS PER LLUITAR CONTRA
L’ATUR I L’EXCLUSIÓ SOCIAL?

meitat dels aturats no cobra 
cap prestació. A més, creix el 
nombre de treballadors amb 
nivells d’ingressos i condicions 
sota mínims, cosa que ha fet 
que el col·lectiu conegut com a 
treballadors pobres o precariat 
guanyi terreny de manera 
accelerada.

Aquest escenari sovint 
queda en segon terme per la 
importància que se sol donar a 
les dades macroeconòmiques 
que indiquen una reactivació 
general, també de l’ocupació. 
I el fet que resti en segon 
terme ha postergat debats que 
s’havien obert fa anys, com el del 
repartiment del treball. Tot i que 
n’ha revifat d’altres, com ara el 
de la necessitat d’establir mínims 
d’ingressos vitals que evitin 
l’exclusió social dels col·lectius 
més maltractats per la crisi.

El repartiment del treball no 
l’entén tothom de la mateixa 
manera. “Per començar, cal 
diferenciar entre treball i 
ocupació, el primer inclou 
activitats que no són 
remunerades, com les feines 
domèstiques, i el segon és el 
que es fa a canvi de rendes 
monetàries”, aclareix Albert 

EL FORT IMPACTE DE LA CRISI SOBRE EL MERCAT LABORAL 
ALIMENTA EL DEBAT SOBRE LA NECESSITAT DE NOVES RESPOSTES

Recio, professor d’Economia 
Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB), estudiós de l’economia 
del treball, sindicats, salaris, 
institucions econòmiques, 
polítiques laborals, flexibilitat 
i estructura ocupacional. 
Recio considera que “en 
una societat justa, tots dos 
haurien de repartir-se de 

Treball
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manera equilibrada entre 
tota la població”. Però això 
és molt complex quan aquest 
repartiment, avui, és molt 
divers. “Molta gent –continua– 
vol treballar més, especialment 
els col·lectius més mal pagats 
o els que ho fan a temps 
parcial”. A més, afegeix, “hi 
ha una tendència creixent a 
entendre el treball o com una 
obligació o com un element 
necessari per a prosperar en 
una carrera professional que, 
com a conseqüència, comporta 
que cada cop més persones 

allarguin la seva jornada”. 
Aquests dos fets, conclou 
Recio, “dificulten generar un 
front social per canviar el 
repartiment del treball”.

Canvi de relat pel que fa 
al treball

Si es té en compte la situació 
actual, amb un atur molt elevat 
i una precarització creixent 
de l’ocupació, Dolors Llobet, 
secretària de comunicació 
i portaveu de CCOO de 
Catalunya, creu que “el focus 
segurament no s’hauria de 
posar en la reducció de les 
jornades sinó en el treball 
digne”. Al seu entendre, “les 
reduccions de jornada han 
d’anar associades a millorar les 
condicions laborals de la gent, 
permetre la conciliació amb la 
vida personal i alhora ajudar 
a la creació de llocs de treball 
amb salaris dignes”.

“Ara hi ha molt poca gent que 
demani i reivindiqui de debò el 
repartiment del treball”, apunta 
Pepe Rodado, delegat de la 
Pastoral Obrera de l’Arquebisbat 
de Barcelona. “Entre els qui 
ho fan vull destacar que hi 
ha la Coordinadora d’Aturats 

de Catalunya –afegeix–, però 
el cert és que no solament 
se’n parla poc, sinó que les 
jornades laborals de moltíssims 
treballadors i treballadores 
ha augmentat”. En aquest 
sentit, Rodado denuncia que 
avui, “el volum d’hores extres, 
molt sovint no remunerades, 
és escruixidor, i certament, 
la debilitat sindical per la 
desafecció dels treballadors 
fa difícil plantejar amb 
força aquesta reivindicació 
absolutament necessària”. 
Segons el seu parer, “el repte 
de la robòtica i la contínua 
reconfiguració de l’ocupació 
hauria d’ajudar a plantejar 
aquesta qüestió”.

La proliferació de noves 
activitats, moltes sorgides arran 
de les noves tecnologies, està 
complicant encara més les 
condicions de treball. Algunes 
funcionen sota el paraigua del 
que es coneix com a economia 
col·laborativa. “Ja fa temps 
que estem vivint un canvi en 
el relat pel que fa al treball. 
Ens han canviat el concepte: 
del treball com a dret, al 
treball com a mercaderia”, 
recorda Dolors Llobet. “A 
partir d’aquí –continua– figures 
com l’emprenedoria, el treball 
col·laboratiu, amaguen la realitat 
d’autoexplotació que traslladen 
al treballador o treballadora la 
cotització per cobrir les baixes 
per malaltia, les pensions, 
l’atur”. En aquest context, en 
la seva opinió, “els horaris i les 
condicions laborals passen a ser 
elements al servei del mercat 
i no de les persones”. Segons 
aquesta dirigent de CCOO, 
“cal combatre aquest canvi en 
el relat i deixar al descobert 
aquelles fórmules que sovint 
se’ns presenten com a 
modernes i amaguen les formes 
d’explotació laboral de sempre”.

Per la seva part, Albert 
Recio recorda que “les noves 

“El focus 
segurament no 
s’hauria de posar 
en la reducció 
de les jornades 
sinó en el treball 
digne”, Dolors 
Llobet, CCOO de 
Catalunya
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tecnologies exerceixen un 
control sobre les persones, 
fins i tot de les que no són 
assalariades”. En les activitats 
d’aquesta mena, afegeix, 
“hi ha un peatge, que cobra 
qui té la xarxa, que posa 
les condicions”. En l’opinió 
d’aquest professor de la UAB, 
“en molts casos cal regular 
aquestes activitats i en d’altres 
fins i tot no permetre-les”.

Consumidors que 
demanen horaris 
extensos

Un altre element que condiciona 
el temps de treball és la 
demanda d’horaris cada cop 
més extensos per part dels 
consumidors en determinades 
feines. Una de les que pateixen 
més aquest fenomen és el 
comerç, que rep fortes pressions 
per ampliar el temps que els 
establiments romanen oberts. 
“La tendència a ampliar horaris 
per part dels empresaris i 
la demanda per part dels 
consumidors reflecteixen una 
concepció social determinada 
de producció i consum, una 
concepció reduccionista 
de la persona, que provoca 
un conflicte intern entre els 
treballadors i els consumidors, 
que són els mateixos molt 
sovint”, opina Pepe Rodado. 
“Ens han fet acceptar que la 
reivindicació del descans social 
–prossegueix el delegat de la 
Pastoral Obrera–, és a dir, d’un 
descans en què poder coincidir 
amb la família o els amics, no 
té cap valor, i en té i molt per a 
la societat. En aquest sentit, la 
tendència a liberalitzar totalment 
els horaris comercials no són 
un bon símptoma de cara a un 
sistema laboral més just”.

Segons Albert Recio, “hi ha una 
part de les demandes d’horaris 
més amplis que podria ser 
legítima, com ara als hospitals, 

perquè tenen una finalitat social 
clara”, però n’hi ha d’altres 
que són “capritxoses” i caldria 
“castigar-les amb impostos 
més elevats o fer lleis que les 
dificultin”. El comerç és un 
clar exemple d’això perquè, 
continua aquest economista, 
“hi ha un interès per part de 
grans grups per quedar-s’ho 
tot i això fa molt de mal al petit 
botiguer, que no té possibilitats 
per competir”. En qualsevol cas, 
subratlla, “la persona que ha de 
tenir flexibilitat horària se l’ha de 
compensar, ja sigui amb descans 
o amb un sou millor” i, cosa 
important, “cal buscar equilibris 
per no deixar que les empreses 
facin el que vulguin”. En aquest 
àmbit, lamenta, “els sindicats 
sempre han anat al darrere de les 
demandes de les empreses, han 
estat poc creatius”.

La renda bàsica 
universal, al centre del 
debat

L’establiment d’una renda bàsica 
universal sí que està en el debat 
públic, a Espanya i a molts 
països occidentals. Segons 
l’Enquesta de Condicions de 
Vida, que publica l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), 
prop del 30% dels espanyols 
es troba en una situació de 
risc de pobresa i exclusió 
social. Això vol dir, per a una 
família amb dos fills petits, 
tenir uns ingressos anuals 
per sota de 17.000 euros. Les 
darreres dades disponibles 
comparables de les diferents 
comunitats autònomes quant 
als diferents sistemes de renda 
mínima, corresponents al 2014, 
indiquen que tan sols l’1,3% dels 
ciutadans en tenen una. És a dir, 
només unes 600.000 persones, 
que formen unes 265.000 llars, 
amb una percepció mitjana 
de 420 euros mensuals en 
ajuts. L’aplicació d’aquests 
subsidis és molt desigual. 

Mentre a Andalusia arriba a 
set de cada mil habitants, a 
Euskadi i Navarra superen els 
50. A Catalunya la xifra és 9,1. 
La realitat és sagnant. A les 
darreres EPA, més de 700.000 
famílies declaren no tenir cap 
mena d’ingrés.

El maig passat, UGT i CCOO 
van presentar al Congrés 
dels Diputats una proposta, 
acompanyada de 750.000 
signatures, que encara no 

“El volum 
d’hores extres, 
molt sovint no 
remunerades, 
és escruixidor”, 
Pepe Rodado, 
Pastoral Obrera 
de Barcelona

Treball
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que és possible que cada 
ciutadà major d’edat tingui un 
ingrés assegurat d’uns 7.500 
euros anuals, lliures d’impostos, 
i els menors, un 20% d’aquesta 
quantitat. Això, segons l’estudi, 
podria fer-se pujant la fiscalitat 
un 10% als més rics.

És fonamental, per Dolors 
Llobet, que “les persones 
que voldrien treballar però 
no poden no caiguin en 
l’exclusió social i la pobresa 
i, per tant, tinguin una renda 
garantida de ciutadania si no 
té ingressos econòmics. És 
clau que aquesta prestació 
sigui un dret de ciutadania i no 
estigui sotmesa a si hi ha o no 
pressupost”. Però, més enllà 
d’aquesta mesura, la portaveu 
de CCOO recorda que 
“l’objectiu ha de ser disputar 
la riquesa que es crea a 
l’empresa perquè els beneficis 
reverteixin als treballadors i 
les treballadores i per tant a 
la societat”. Segons aquesta 
sindicalista, “des de la reforma 

s’ha debatut, per crear una 
nova prestació estatal que 
beneficiaria 2,1 milions de 
persones que viuen en llars 
amb ingressos inferiors al 
75% del SMI. El plantejament 
d’aquests sindicats és que 
aquesta renda no estigui 
sotmesa a les disponibilitats 
dels pressupostos estatals. 
Aquest element, la falta de 
recursos, és un dels arguments 
que posen els contraris a aquest 
tipus de mesura, que creuen 
que obligaria a augmentar els 
impostos de manera excessiva. 
La Xarxa Renda Bàsica sosté 
amb un informe elaborat, 
entre altres, pel seu president, 
l’economista Daniel Raventós, 

El projecte va ser comissariat 
per Jordi Balló, a partir d’una 
idea original de Francesc 
Torres, i amb obra de Francesc 
Torres i la cineasta Mercedes 
Álvarez. Va presentar-se a la 
55ena edició de la Biennal 
d’Art de Venècia i també es 
va poder veure al Centre de la 
Imatge La Virreina

Les fotografies corresponen al projecte 
“25%. Catalonia at Venice”. La xifra 
del 25% indicava el percentatge d’atur 
a Catalunya que hi havia en aquells 
moments (2013), més de 900.000 
persones. Vuit aturats van ser els 
protagonistes i el fotògraf va conviure 
amb ells per, a partir de la quotidianitat, 
captar vint imatges en blanc i negre 
per cada personatge. A les imatges 
seleccionades hi ha Alejandro Roldán, 
metal·lúrgic i sindicalista, implicat a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de l’Hospitalet.
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PLENA OCUPACIÓ?

Una qüestió de fons que, ara que hi ha una taxa d’atur 
elevada, sembla haver-se oblidat és si és possible assolir el 
que es considera plena ocupació. Albert Recio, professor 
d’Economia Aplicada de la UAB, recorda que “des dels 
80, aquest element ha deixat de ser un objectiu principal 
de l’economia. Això va començar amb el neoliberalisme 
promogut en l’època de Ronald Reagan i Margaret Thatcher, 
que va esborrar el keynesianisme”. I, en conseqüència, “el 
que preocupa tant el Banc Central Europeu com el Banc 
d’Espanya és mantenir la inflació a ratlla; el seu model no 
parla de plena ocupació, per tant no hi ha polítiques per 
arribar-hi”.

Pepe Rodado, delegat de la Pastoral Obrera de l’Arquebisbat 
de Barcelona, recorda que “la plena ocupació es considera, 
tècnicament, quan hi ha entre un 5-7% d’atur; per tant, en el 
cas d’aconseguir-se, hi hauria una part de la població sense 
possibilitat de treballar”. Rodado no veu que “al nostre 
país aconseguim la plena ocupació a mitjà termini, sobretot 
perquè les polítiques laborals no van en aquesta direcció”. 
De fet, segueix, “molts experts parlen d’un mercat laboral 
de tres terços: un terç amb ocupació estable, un altre, amb 
ocupació precària, i un altre terç, exclòs de l'ocupació, és a 
dir, del treball remunerat”. Ara bé, precisa, “són molts els 
qui pensen que el treball és molt més que l’ocupació, i les 
persones podrien fer un treball reconegut com a tal pel qual 
poguessin guanyar-se la vida dignament; crec que això és un 
dels debats més importants a mitjà i a llarg termini”.

La portaveu de CCOO, Dolors Llobet, també reconeix que 
“en el moment actual hi ha una part de la població aturada 
que és molt difícil que trobi feina a curt i a mitjà termini”, 
però, malgrat això, considera que “la plena ocupació és una 
aspiració que no podem abandonar”.

laboral del PP tenim un greu 
problema que és la precarietat 
i explotació laboral que estan 
vivint molts treballadors i 
treballadores que fa que 
encara que surtin de l’atur no 
puguin sortir de la pobresa. 
Per tant, el treball digne i un 
salari suficient per viure són 
imprescindibles per lluitar 
contra l’atur i la pobresa”. Al 
seu entendre, “plantejar rendes 
mínimes universals per a 
tothom sense condicionar-les a 
la falta de recursos econòmics 
és un error que no ens ajuda 
a lluitar contra la precarietat”. 
I posa l’exemple dels minijobs 
alemanys, que “fan recaure en 
els recursos públics una part 
del salari que hauria de pagar 
l’empresa i sortir per tant dels 
beneficis empresarials i no dels 
diners de tothom”.

Per a Pepe Rodado, aquest 
tipus d’ingressos mínims “és 
absolutament imprescindible, 
si no acceptem el darwinisme 
social o la llei de la jungla on 
sobreviuen els més forts, com 
a dinàmica social”. De tota 
manera, matisa el delegat de la 
Pastoral Obrera, “crec que s’ha 
d’avançar progressivament i 
una cosa més viable ara per 
ara seria l’aprovació de la 
renda garantida de ciutadania 
que tenim paralitzada al nostre 

Parlament, malgrat el gran 
suport popular que té”.

“El que sembla clar és que no 
es pot deixar la gent sense 
treball i sense salari”, subratlla 
Albert Recio. Aquest professor 
de la UAB recorda que l’abast 
de la pobresa i del nombre de 
persones que no ingressen 
allò que es considera mínim 
per viure amb dignitat “és 
més elevat del que diuen les 
enquestes oficials” i apunta 
la conveniència de combinar 
mesures de reducció de jornada 
laboral amb ajuts públics per 

arribar a una renda raonable. “A 
països com Alemanya –explica– 
ha funcionat perquè té molta 
empresa industrial que atura 
o disminueix la producció de 
manera conjuntural, durant 
un temps, però a Espanya 
seria més complicat”. Es 
podria estudiar implantar-ho, 
apunta, per exemple, a feines 
molt estacionals que són 
fonamentals per a l’economia 
del país, com les turístiques. 
“Si es considera que aquesta 
activitat aporta molts recursos, 
per què no pensar un tracte 
especial?”, pregunta. 

“Les noves 
tecnologies 
exerceixen un 
control sobre les 
persones, fins i 
tot de les que no 
són assalariades”, 
Albert Recio, UAB

Treball
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Tribuna a peu pla

Opinió

“Després vaig veure un cel nou i 
una terra nova. 
El cel i la terra d’abans havien 
desaparegut” Ap 21,1 

Des que vaig saber que aquest 
és el lema de la jornada de 
l’ACO, en la meva reflexió, 
amarada del brogit del carrer, 
del xiu-xiu de les converses del 
metro o del bus, o de l’escalfor 
de l’asfalt de les nostres 
ciutats, em preguntava què és 
aquest “tot” que Jesús fa nou, 
i ho vaig veure clar, només 
calia començar el capítol pel 
principi: “un cel nou i una terra 
nova”.

Allò que em produeix més 
pànic i el sentiment de no 
ser res és la mort. I llegia: ¡A 
la terra nova ja no hi haurà 
mort! La gran utopia de 
la resurrecció de l’home i 
del món seria veritat. Però 
aleshores s’imposava una 
pregunta: què vol dir que ja 
no hi ha mort? Què vol dir que 
la resurrecció ha de ser total: 
del cel i de la terra? El cel no 
em preocupa, la terra sí. La 
nova terra, la nostra, la que 
coneixem i en la qual vivim i 
som, on tenim els peus ben 
arrelats, no pot esvair-se  

–sublimar-se?– o ser absorbida 
en una infinitud amorfa i 
indiferenciada que correríem 
el perill de confondre amb la 
infinitud de Déu, i perdre’ns 
nosaltres mateixos en una 
contemplació naïf, buida de 
contingut.

I m’he adonat que només haig 
de fer una cosa, no veure, sinó 

Per Roser Solé Besteiro

mirar; no oir, sinó escoltar; no 
limitar-me a repetir pregàries 
implorant Déu que transformi 
els nostres cors, sinó examinar 
què és el que no permet viure 
a tantes i tantes persones, el 
que impedeix la renovació de 
la terra. Què haig de fer jo, 
què hem de fer, per participar 
activament en la reconstrucció 
de la “ciutat del futur”. No 
som instruments en mans de 
Déu, perquè un instrument no 
té responsabilitats, sinó que 
Déu ens ha cridat a participar 
responsablement en l’obra 
de la creació, i això és molt 
seriós perquè ha deixat a les 
nostres mans renovar-la fins 
a convertir-la en terra de Déu, 
en terra d’ella mateixa perquè 
no resulti estranya a si mateixa 
ni als homes i dones que 
l’habiten; i que no sigui mai 
terra d’exili, de pena i de mort.

I les preguntes continuen: què 
és el que fa que sigui terra 
de sofriment i de mort? Què 
és allò que impedeix la plena 
realització de les persones? 
En coneixem la llista i la causa: 
el que mata és la manca 
de justícia i d’amor que es 
manifesta en els assassinats, 
violències i guerres; en les 
grans estafes econòmiques, 
els sistemes econòmics i 
polítics que no permeten un 
treball digne per a tothom 
i condueixen les famílies a 
la misèria; els sistemes i les 
persones que posen barreres a 
emigrants, exiliats i refugiats; i 
tot això sense oblidar la meva 
responsabilitat davant de tot 
aquest panorama.

Roser Solé Besteiro

Llicenciada en filosofia 
i teologia, professora 
convidada de l’ISCREB, 
membre de la parròquia del 
Crist Rei i del Col·lectiu de 
Dones en l’Església

JO FAIG QUE 
TOT SIGUI NOU

I, una vegada més, veig que jo 
sola no puc anar més enllà de 
la crítica de cafeteria o donar 
unes monedes per fer callar 
la meva consciència. Només 
un grup pot ajudar-me a 
discernir els problemes reals i 
a l’abast, veure en què em puc 
comprometre efectivament, 
revisar críticament allò que 
estic fent i no perdre la 
dimensió de transcendència 
alimentada per la pregària 
compartida. Necessitem 
aquells companys de camí, 
homes i dones amb qui no 
ens cansem mai d’anar a la 

“recerca de la ciutat futura”, en 
un procés d’alliberament mai 
acabat. 
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Text i fotos: Joan Andreu Parra

“ÉS POSSIBLE 
DEFENSAR UN 
ALTRE MODEL 
D'EMPRESA EN 
QUÈ EL VALOR 
DE LA PERSONA 
SIGUI EL MÉS 
IMPORTANT”

Treball

JUAN ANTONIO PEDREÑO,
PRESIDENT DE L'ECONOMIA SOCIAL
A ESPANYA I EUROPA



lorem ipsum
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InspiracióInspiració

Una de les veus de l’economia 
social amb més autoritat a Espanya 
i a Europa és Juan Antonio Pedreño 
Frutos (Los Garres, 1957). Exerceix 
diversos càrrecs que assegura portar 
bé “gràcies als bons equips i també 
a la tecnologia, que ajuda a no 
haver d’estar present a tot arreu”. 
És president de la Confederació 
Espanyola de Cooperatives de Treball 
Associat (COCETA), de la patronal 
espanyola d’economia social Cepes i 
del Social Economy Europe (SEE).

Aquest murcià insigne –presideix també 
la Unió de Cooperatives de Treball 
Associat de Múrcia (UCOMUR) i la 
Unió de Cooperatives d’Ensenyament 
de Múrcia– pare d’una filla i d’un fill, és 
llicenciat en química industrial, home de 
futbol i culer. Va jugar fins a la Tercera 
Divisió (de llavors) i es va quedar a 
les portes de la Primera. Li va impedir 
arribar-hi una lesió de menisc.

A la tornada del servei militar, als 24 
anys i en plena crisi dels 80 (“tota 
la família estàvem parats”) funda 
juntament amb dos companys una 
cooperativa de formació professional. 
L’inici s’assembla a Mondragón, ja que 
neix emparada per l’Església: “Ens 
van deixar els locals parroquials i el 
primer president va ser el rector del 
poble”. Aquesta aventura que es va 
iniciar amb 78 alumnes i 7 professors, 
avui compta amb 1.500 alumnes i 
gairebé 140 professors. La cooperativa 
Severo Ochoa pot presumir de ser, 35 
anys després, un dels col·legis més 
rellevants de la regió. Pedreño en va 
ser el president durant 22 anys.
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Generositat, compromís 
i voluntat de no enriquir-
se, ingredients bàsics per 
a ser cooperativista. Les 
cooperatives sorgeixen de la 
necessitat o del desig?
Moltíssimes cooperatives 
neixen de la necessitat de 
tenir una feina. Et fiques en un 
projecte perquè treballaràs i et 
va captant, perquè la teva veu 
compta molt. I si, a més, tens la 
sort de trobar un grup d’amics 
compromesos, segur que tirarà 
endavant. Explico la diferència 
entre implicació i compromís 
posant l’exemple d’una truita 
de pernil: la gallina s’hi implica 
perquè hi posa l’ou, però qui de 
veritat es compromet és el porc, 
que hi posa la vida perquè hi 
hagi pernil. En una cooperativa 
has de deixar la teva vida 
empresarial, has d’estar 
compromès al màxim perquè 
en el moment que un no ho 
estigui, s’esquerda. Hi ha altres 
valors importantíssims, com 
la democràcia o la solidaritat, 
però el compromís porta a la 
solidaritat, a la participació, a la 
igualtat. Compromís i compartir 
són el nucli d’una cooperativa. 
Sense, el projecte cau.

Vostè representa el 
cooperativisme de 
treball associat al Consell 
d’Economia Social del 
Ministeri de Treball. Com el 
miren a Madrid? Aquest sector 
comença a ser reconegut?
Ens miren molt millor que fa deu 
anys. Hi ha un reconeixement 
important de l’economia 
social, però no n’hi ha prou. 
Val a dir, que els pactes de 
la Moncloa van definir que la 
participació institucional bàsica 
la constituïen patronal i sindicats 
i això no s’ha trencat encara, 
malgrat que no representen tot 
el que defineix avui la societat, 
i entre això l’economia social. 
A la patronal no hi tenim espai 
perquè defensem principis 
diferents; els sindicats defensen 

més petita d’Holanda és més 
gran que la més gran d’aquí. 
On hi ha el problema? Quan 
dos projectes cooperatius 
s’uneixen, de vegades hi ha un 
xoc de persones. Aquí tenim 
una primera resistència, perquè 
la cadira importa molt i no 
ens adonem de la viabilitat 
de l’empresa. Cal una mida 
mínima per a ser competitius 
al mercat; som competitius al 
poble, però hem d’anar més 
enllà. Les fusions són més 
necessàries en alguns sectors 
que en d’altres. Les lleis de 
cooperatives permeten en 
molts casos crear-ne amb un 
nombre mínim de persones, 
dues o tres. Hem d’aconseguir 
que cooperatives del mateix 
sector entenguin que no es fan 
la competència, de manera que 
puguin intercooperar en una 
sèrie d’objectius que portin a la 
millora de la competitivitat. La 
solució passa per conversar, per 
veure què tenen en comú els 
projectes, quin futur busquen.

L’economia social propugna 
l’equilibri entre la rendibilitat 
social i l’econòmica. Aquest 
“bonisme conceptual”, com 
s’enfronta amb un mercat 
competitiu ferotge?
Un balanç per si sol no ens 
diu la rendibilitat d’una 
empresa, només dóna resultats 
econòmics, però una empresa 
pot ser rendible per moltes 
altres raons. Sovint les empreses 
de l’economia social no donem 
valor afegit, però donem 
riquesa perquè donem feina a 
moltes persones que després 
consumeixen amb aquest sou. 
L’empresa ha de ser competitiva; 
si no ho és, el mercat l’expulsa. 
Una de les famílies importants 
de l’economia social són els 
centres especials de treball, 
importantíssims a Catalunya, 
que fan una extraordinària 
tasca social però també són 
competitius en el seu producte. 
No volem que ens donin els 

el treballador, però les empreses 
d’economia social són empreses 
participades, de persones que 
són treballadors i socis alhora. 
S’estan adonant que l’economia 
social està avançant i que les 
institucions europees hi estan 
apostant; per tant, ha de tenir 
els espais institucionals que li 
corresponen, ha de participar 
allà on es construeixen les 
polítiques públiques i en el 
diàleg social. Algun govern 
haurà de fer el pas.

Vostè és partidari d’impulsar 
fusions entre les cooperatives 
ja que la majoria són 
microempreses. En canvi, 
sovint es viu amb tensió el 
dilema entre créixer i diluir 
els principis cooperatius o 
bé mantenir una dimensió 
ajustada però amb una 
rellevància menor. Com sortir 
d’aquest bucle?
La intercooperació és un 
dels grans dèficits del món 
cooperatiu i de l’economia 
social. Hi ha sectors en què 
es fan grans inversions en 
determinada maquinària que 
solament es fa treballar un 
20% del temps. La podrien 
comprar entre tres empreses, 
per exemple, i fer-la servir per 
torns. Cal treure el màxim 
rendiment de la maquinària, dels 
productes..., i si per això hem 
de compartir..., analitzem-ho. El 
sector agroalimentari necessita 
guanyar volum; per exemple, 
la cooperativa agroalimentària 

Treball

“Les empreses 
de l’economia 
social donem 
riquesa perquè 
donem feina a 
moltes persones”
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contractes per misericòrdia, 
sinó perquè som empreses que 
fem molt bé els productes o 
els serveis, i per això, optem a 
concursos que, per la nostra 
peculiaritat, sí que haurien de 
ser afavorits per les institucions. 
Aquí és on entrarien les 
clàusules socials que determinin 
que s’afavoreixin empreses 
amb unes característiques 
determinades: que atenen 
persones desfavorides, que 
tenen un valor social, que creen 
més feina fixa (el 80% en una 
cooperativa). Hi ha possibilitats i 
arguments per defensar un altre 
model d’empresa.

Les veus crítiques de les 
clàusules socials diuen 
que són un privilegi i 
que discriminen el sector 
mercantil.
El sector mercantil és bel·ligerant 
i sempre ha optat perquè no hi 
hagi clàusules socials. Però hi ha 
una directiva europea, que ja ha 
entrat en vigor, que aposta per 
introduir-les en els contractes, i 
Espanya l’hauria d’haver aplicada 
a l’abril i encara no ho ha fet. El 
que ha prevalgut aquests últims 
anys davant d’un contracte 
públic són els diners, per tant, 
millors ofertes econòmiques 
o major cànon per adjudicar-
se’l. Això defineix un model de 
mercat i d’empresa. Si s’aposta 
per un altre model cal donar 
possibilitats a empreses que 
estan defensant un model més 
social, també competitiu, però 
més preocupat pel valor de la 
persona que pels beneficis, que 

Inspiració

“Els valors 
democràtics, de 
l’emprenedoria, 
els portem a 
l’escola”

PLUJA FINA  
A EUROPA

L’economia social a Europa 
suma 2 milions d’empreses i 
14,5 milions d’ocupacions. Amb 
l’aval d’aquestes xifres, que 
“a més s’uneixen a una menor 
destrucció d’ocupació, un major 
compromís amb les persones, 
les d’especial dificultat i les 
vulnerables”, Social Economy 
Europe (SEE) porta a terme un 
treball de formigueta posant en 
valor l’economia social en tots 
els fòrums possibles (Comissió 
Europea, Comitè Econòmic i 
Social...).

Així, SEE va aconseguir el 
març passat que el Parlament 
Europeu aprovés un informe 
que inclou l’economia social en 
la planificació de les polítiques 
econòmiques i pressupostàries 
de la UE. Des de la mateixa 
institució, s’ha demanat al 
president de la Comissió 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
un pla d’acció per a l’economia 
social per al 2017.

Prèviament, el desembre del 
2015, els 28 ministres de la Unió 
van signar per unanimitat un 
dictamen en què sostenien que 
“l’economia social és un dels 
motors de l’economia europea 
i es comprometien a difondre-
la i a donar-li suport”, recorda 
Pedreño.

“No és segur que hi hagi un 
pla –admet Pedreño– però hi ha 
unanimitat a treballar per a això. 
Pot ser definitiu per a la posició 
institucional de l’economia social 
a Europa. I això caurà com pluja 
fina cap a la resta dels països”.
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d’empresa. La prova la tenim 
en la quantitat d’empreses 
que han tancat perquè la seva 
rendibilitat no era l’adequada 
per a l’amo i s’han reconvertit 
en cooperatives. Espanya 
és el primer país d’Europa 
en empreses que estaven 
abocades al tancament, 
que s’han transformat en 
cooperatives. I l’empresa 
després com a cooperativa 
sí que funciona, perquè 
encara que aquesta quantitat 
que s’emportava l’amo en 
beneficis, legalment, es perdi 
o disminueixi, es mantenen els 
llocs de treball.

Sindicats i tercer sector social 
són dos sectors amb els quals 
l’economia social té punts 
de confluència. En canvi, 
sembla que visquin donant-se 
l’esquena. Joan Subirats diu 
que “van en paral·lel i que han 
tingut massa poca connexió”. 
Què caldria fer per establir 
aquests ponts?
La nostra filosofia quadra amb 
la dels sindicats i ells han estat 
en molts casos promotors de 
cooperatives per evitar que 
empreses acabessin tancades. 

reinverteixen els seus beneficis 
en la millora de la pròpia 
empresa i no tant a enriquir-se.

Una de les lluites de la 
Pastoral Obrera és el treball 
decent. És una prioritat de les 
empreses d’economia social? 
Com actuen quan les coses es 
torcen i toca estrènyer-se el 
cinturó?
El model cooperatiu i de 
l’economia social té uns valors 
i uns principis que aposten per 
una empresa diferent, en què 
el valor de la persona és el més 
important i on no tot s’hi val. 
S’intenta un comportament 
ètic, transparent, responsable, 
es demana no abusar de les 

persones. Perquè hi ha dues 
classes d’economia, una en 
què mana el capital i utilitza 
les persones per aconseguir 
més capital i una altra en què 
manen les persones i utilitzen 
el capital per aconseguir 
millores per a les persones. 
Aquest segon model és el de 
l’economia social. Aquests 
últims anys, les empreses 
tradicionals han perdut un 
18,5% de l’ocupació; les 
empreses cooperatives n’han 
perdut 10 punts menys. Com 
que les persones se senten 
compromeses amb el seu 
projecte, ¿què han fet quan 
han disminuït els ingressos? 
Reduir immediatament les 
despeses. La major partida 
de despesa és el sou: es 
passa a cobrar menys, però 
es mantenen els llocs de 
treball. No perden els diners; 
quan les coses vagin millor, 
els recuperaran. Si totes 
les empreses d’Espanya 
en aquests anys de crisi 
s’haguessin comportat com 
ho han fet les cooperatives, 
no s’haurien perdut un milió 
de llocs de treball. Això no 
passa en cap altre model 

Treball

“L’economia 
social ha de 
participar allà on 
es construeixen 
les polítiques 
públiques”

Juan Antonio Pedreño i el consiliari 
general de l’ACO, Josep Jiménez 
Montejo, van coincidir en el servei 
militar i van forjar una bona amistat 
que encara continua.



manera i això t’hi facilita una 
relació molt més natural. Els 
expliquem que es poden tirar 
endavant projectes que no 
siguin del model empresari-
treballador, que pots 
aconseguir qualsevol cosa si et 
proposes fer-ho amb serietat i 
amb persones que t’ajudin, que 
l’equip és el més important, 
no la individualitat. Tot això 
s’ensenya i s’aplica en activitats 
permanents d’innovació i de 
treball cooperatiu a l’aula. 
Per exemple, el 90% de les 
cooperatives de Múrcia estan 
desenvolupant i donant suport 
a projectes solidaris.

No obstant això, la presència 
del cooperativisme és 
marginal en l’àmbit de la 
universitat i a l’escola. Hi ha 
voluntat de corregir-ho?
La veritat és que hi ha 
més de 600 cooperatives 
d’ensenyament a Espanya 
que atenen 250.000 alumnes; 
tenim algunes universitats 
cooperatives i l’emprenedoria 
cooperativa ja està en el 
currículum, en les hores de 
lliure disposició. En moltes 
comunitats també s’estan 
desenvolupant programes que 
fan que els nens de primària 
tinguin la possibilitat de crear 
una cooperativa. L’Aliança 
Cooperativa Internacional ha 
detectat que perquè els joves 
s’incorporin al cooperativisme, 
n’han de conèixer des de 
petits els principis i els valors. 
També es conclou que el 
cooperativisme podria ser el 
model preferit elegit pels joves 
en els anys vinents. Els joves 
estan molt sensibilitzats amb 
allò que és social, a fer accions 
en què la persona sigui el 
factor important, amb una 
manera de funcionar diferent, 
democratitzar l’empresa i les 
relacions empresarials, i això 
ho fa el cooperativisme. El 
que cal és que ho coneguin a 
temps. 

Però al final no ens donen 
l’espai que podríem tenir en 
l’àmbit de la representació o del 
diàleg social. El tercer sector i 
l’economia social caminem en 
una direcció de confluència. 
Tenim convenis de col·laboració 
i moltes de les empreses del 
tercer sector formen part de la 
pròpia economia social, l’ONCE 
per exemple.

Ha tingut una experiència 
de més de 20 anys en el 
cooperativisme educatiu. En 
un context de desconcert 
en les polítiques educatives 
públiques, què pot aportar 
en aquest àmbit l’economia 
social?
L’economia social aporta un 
projecte consolidat des del 
principi ja que el grup de 
professors que l’impulsa tindrà 
una estabilitat permanent. 
Però no t’hi pots conformar, 
has d’estar permanentment 
actualitzant-te per oferir 
als alumnes millor qualitat 
i innovació educativa. I 
això enriqueix un projecte. 
També aportem alguna cosa 
significativa que s’observa 
en el tracte amb l’alumne. 
El cooperativista educatiu, 

docent, traspua una altra 
manera de funcionar. Els 
valors democràtics, de 
l’emprenedoria, els portem 
a l’escola. Vam estar els tres 
primers anys a la cooperativa 
sense cobrar. Quan ho 
expliques als alumnes, veuen 
el projecte d’una altra 
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“Moltíssimes 
cooperatives 
neixen de la 
necessitat de 
tenir una feina”

ECONOMIA SOCIAL,  
UN PES ASCENDENT

El moviment cooperatiu neix el 
1847. Són gairebé 170 anys de 
creixement amb 1.000 milions 
de persones vinculades a tot el 
món i 100 milions de llocs de 
treball. Molta gent desconeix 
aquestes xifres, i una altra no 
les vol reconèixer perquè si ho 
fes hauria de donar-li espais”, 
defensa Pedreño.

Segons dades de Cepes, en el 
conjunt d’Espanya hi ha 45.000 
societats d’economia social 
(més de la meitat cooperatives), 
que generen 2,2 milions de 
llocs de treball (4 milions si 
considerem el tercer sector), 
facturen 165.000 M euros i amb 
19 milions de persones sòcies.

Andalusia, Euskadi, Catalunya, 
València, Múrcia i Navarra són 
les comunitats més fortes en 
el sector de l’economia social i 
especialment en el cooperatiu. 
Euskadi, gràcies al pes de 
Mondragón, marca la diferència 
pel que fa a la indústria.

“Per cada milió d’euros 
invertit en una cooperativa 
d’habitatges es creen 160 llocs 
de treball”, anota Pedreño, que 
recorda la diversitat de formes 
societàries: les confraries de 
pescadors, les cooperatives 
d’ensenyament, d’habitatge, 
les de treball associat, les 
mutualitats...

L’economia social a Catalunya a 
través de la Xarxa d’Economia 
Solidària i la Federació de 
Cooperatives “té un pes 
importantíssim en la societat 
i en els territoris. I a més teniu 
uns referents importantíssims 
d’empreses”, subratlla Pedreño



la dignitat és fonamental, no 
es pot acceptar una feina que 
et denigri”, argumenta l’Isidre, 
que col·labora en el taller que 
Càritas té a Badalona.

“Sento l’obligació moral 
d’ajudar aquells immigrants 
que no tenen res. S’han 
convertit en la meva 
gent, aquells pels qui haig 
d’esforçar-me”, explica 
l’Isidre. L’acompanya en 
Lázaro Rubiales, al qual 
aquest contacte amb els 
immigrants li ha fet recordar 
que ell va venir a Catalunya 
des d’Alburquerque als vint 
anys “a trobar una vida millor 
i més digna, per tant també 
em sento immigrant i això 
m’acosta a ells. En ells trobo 
Jesús i el Déu humà”.

En Lázaro admet, però, que 
per fer aquesta tasca “vaig 
haver de creuar la línia que 
separa la comoditat del diví 
del compromís per l’humà, i 
em va fer por, i em va generar 
un procés intern, però al final 
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ho vaig fer i això ha estat molt 
important a la meva vida”. 
En Joan Maria Forn, que fa el 
voluntariat a Barcelona, explica 
que, després de jubilar-se 

“volia seguir actiu, compromès 
amb la societat i donar el que 
havia rebut en el món laboral. 
Quan em van parlar de les 
classes d’electricitat, era el que 
esperava. Coneixia molt bé 
l’ofici, el podia transmetre!”.

Fa uns quants anys Càritas i 
Migra Studium van començar 
un projecte conjunt per ajudar 
persones, sovint immigrants, en 
situació precària. Tres militants 
d’ACO, tots jubilats i amb 
experiència tecnicoprofessional 
anterior, van veure-hi 
l’oportunitat d’invertir aquells 

“talents” que Déu ens dóna 
fent un voluntariat d’acció 
alliberadora. Així doncs, 
s’han convertit en professors 
d’electricitat de persones 
que, per les circumstàncies, 
no poden accedir a espais de 
formació reglats.

En els tallers d’aquest 
projecte, els immigrants a més 
d’aprendre un ofici  

—que “potser farà possible 
que tinguin l’oportunitat de 
sortir del llot on es troben 
submergits”, explica l’Isidre 
Ferreté— reben assessorament 
legal. Això “els dóna armes 
per superar-se i no deixar-
se maltractar. Un dels punts 
bàsics que els intentem 
transmetre és que en el treball 

MOLT MÉS QUE
ENSENYAR UN OFICI

Per Montse Forcadell  |  Fotos: Ignasi Flores, cedides per Migra Studium

“Els intentem 
transmetre que 

en el treball 
la dignitat és 
fonamental”, 
Isidre Ferreté

Social
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consciència que Déu ens ha 
fet a tots iguals, malgrat que 
moltes vegades no ens ho 
creiem. Aquests immigrants 
cerquen una vida millor però no 
la troben. Han d’integrar-se i la 
societat en general no els vol, 
per prejudicis i desconeixement. 
Quan els tractes, veus que són 
com tu, encara que moltes 
vegades de diferent color”.

En Lázaro conclou que “el 
més important no és el que 
ensenyem sinó com acollim i 
tractem l’altre, de tu a tu, amb 
respecte, posant-nos al seu lloc 
i entenent-los. He descobert en 
aquestes persones valors que 
no esperava trobar: la paciència, 
la fe, la preocupació per la 
família... i, el més rellevant, la 
confiança en un futur digne 
després de molts anys de 
situació irregular i de vida 
precària. Són capaços d’afrontar 
les dificultats amb somriures i 
bon humor, cosa que la societat 
del benestar hauria d’aprendre 
perquè ho tenim tot i vivim com 
si tot ens faltés”.  

en les persones. Ells aprenen 
també del món cristià i confio 
que això ens ha de portar 
finalment, i al cap dels anys, a 
una bona convivència”, continua 
en Lázaro, que observa molts 
musulmans entre les persones 
que vénen als tallers: “Parlar amb 
ells m’ajuda a entendre una mica 
més la seva fe, a respectar-la”.

Aquest servei també ajuda els 
mateixos voluntaris: “Em permet 
créixer en valors i adonar-me del 
privilegi que he tingut a la meva 
vida. Amb la tasca que faig amb 
ells puc rendibilitzar-la d’alguna 
manera. També sóc capaç de 
posar-me a la seva pell i sentir a 
través de la seva experiència la 
duresa de la seva vida, en el seu 
camí d’exili”, explica l’Isidre.

Noves experiències de vida 
apreses en cada curs és el 
principal haver que subratlla en 
Joan Maria: “És molt gratificant 
veure i compartir amb gent de 
diverses edats, països, llengües,  
religions, costums i maneres 
de fer molt diferents. Prenc 

Compartint ACO

Professors i alumnes  
que es transformen

“Tot aquest treball ens fa a tots 
plegats, professors i alumnes, 
més persones”, explica en Joan 
Maria, que troba la principal 
aportació en l’àmbit personal: 

“Amb petites manifestacions  
agraeixen la formació, el suport 
i l’amistat que han rebut. És 
una injustícia que per uns 
papers burocràtics es privi de 
llibertat persones que pateixen 
molt, això ha de canviar”, 
denuncia. El mateix Joan Maria 
gaudeix veient-los “treballar 
amb tanta intensitat i ganes 
de fer-ho bé. Quan proven 
el que han fet i veuen els 
resultats, se sorprenen tant que 
s’emocionen plens d’alegria”.

En Lázaro, per la seva banda, 
destaca que els participants se 
senten “tractats com a persones 
amb respecte i dignitat. Es 
respecten entre ells i això genera 
bon ambient tot i ser d’orígens i 
religions diversos”. “El testimoni 
de servei que donem va calant 

MOLT MÉS QUE
ENSENYAR UN OFICI

“Tot aquest 
treball ens fa 

a tots plegats, 
professors i 

alumnes, més 
persones”, Joan 

Maria Forn



La segona quinzena d’agost 
la CIJOC va celebrar a 
Seül (Corea) el 9è Consell 
Internacional. Estava molt 
ben preparat per la JOC 
coreana, que va fer un gran 
desplegament de voluntaris 
durant els dies de la trobada, i 
que ja havia fet un gran esforç 
abans perquè tot estigués 
a punt. També estava ben 
preparat pel Secretariat 
Internacional, malgrat les 
dificultats dels últims quatre 
anys, en què s’ha vist reduït a 
dues persones. Aquest dèficit es 
va veure molt ben compensat 
pel treball de les Comissions 
creades en l’anterior Consell, 
celebrat a Anglaterra el 2012: la 

nova estructura s’ha mostrat útil 
i eficaç.

Hi van participar uns trenta 
països. Destaquem que el 
Txad, després de participar uns 
quants anys com a moviment 
associat, va sol·licitar l’estatus 
de moviment membre (és a dir, 
amb tots els deures i drets), i 
va ser acollit. I que Cambodja, 
després d’uns quants anys 
en contacte mentre s’anava 
consolidant i organitzant, va 
sol·licitar l’estatus de moviment 
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EL TREBALL  
ÉS EL CAMÍ

Text i fotos: Josep Maria Romaguera

associat, i també va ser acollit. 
I que, per primera vegada, hi 
havia observadors de la Xina.

La JOC catalana va estar 
molt ben representada 
per l’Aida, membre del 
Secretariat Nacional, que va 
ser delegada, juntament amb 
l’Estíbaliz, presidenta de la 
JOC d’Espanya: un bon equip, 
tant en presentar i representar 
les nostres JOC com en els 
debats, fent aportacions de 
qualitat i profunditat.

CRÒNICA DEL CONSELL 
INTERNACIONAL DE LA  
CIJOC 2016

“Al Consell 
Internacional hi 
van participar uns 
trenta països i, per 
primera vegada, hi 
havia observadors 
de la Xina”

Treball
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Connexions

que els governs compleixin els 
compromisos contrets davant 
l’OIT. Una aportació de la 
Comissió episcopal de Justícia 
i Pau de Corea va fer llum a 
la realitat mundial del treball 
dels joves. I els delegats es van 
plantejar quin món volem i, per 
tant, què podem fer com a JOC 
per anar transformant la realitat.

Formació i reflexió

El Consell tenia dues parts. La 
primera, de caràcter formatiu 
i reflexiu, va estar centrada 
en el treball dels joves, tema 
que donava lema al Consell: 
«Work is the way (El treball 
és el camí). Donem als joves 
responsabilitat i esperança 
per al seu futur». En aquesta 
primera setmana hi va tenir un 
pes important la intervenció 
de l’OIT (Organització 
Internacional del Treball), que 
va oferir dues ponències a 
més d’una intervenció en la 
sessió oficial d’obertura. Vam 
poder constatar que l’atur i la 
precarietat laboral explotadora 
dels joves són realitats molt 
generalitzades en tots els 
continents. I vam escoltar 
insistentment que és important 
el paper dels moviments i 
organitzacions de la societat 
civil (com la JOC) per exigir 

En aquesta part també hi va 
haver espai per a formació 
pròpia de la JOC. Per exemple, 
sobre la responsabilitat en 
la cotització i en la gestió de 
l’economia del moviment. I 
també hi va haver ocasió per 
a conèixer una realitat sindical 
de Corea, on joves que viuen el 
treball precari s’han organitzat 
en un sindicat que afronta 
aquesta situació.

L’organització dels 
propers anys

La segona part del Consell va 
estar dedicada a les qüestions 
internes: presentació, debat i 
votació de l’Informe de Gestió 
2012-2016 del Secretariat i del 
balanç econòmic; valoració de 
la nova estructura establerta el 
2012; discussió sobre possibles 
esmenes dels documents 
estatutaris; elecció de nous 

“És important 
el paper dels 
moviments com 
la JOC per exigir 
que els governs 
compleixin els 
compromisos 
contrets davant 
l’OIT”
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compartir experiències i 
formar-nos. Va ser enriquidor.

Conclusions que en trec: 
les JOC són molt diverses; 
la realitat local i mundial 
continua plantejant molts de 
reptes; els joves assumeixen 
el protagonisme i la 
responsabilitat dels moviments 
i de la Coordinació, i això obre 
portes al futur.  

Idy Balberan, de la JOC de 
Filipines. Continua mancant 
consiliari, des de fa dos anys: 
tot un repte.

Els consiliaris que 
acompanyàvem el Consell (de 
casa nostra hi érem en Joan 
Ramon, com a consiliari de la 
Comissió Europa, i jo mateix) 
vam tenir feina pròpia: cada 
vespre, en acabar les sessions 
de treball, ens reuníem per 

membres del Secretariat 
Internacional...

Cada comissió regional o 
continental va planificar el 
treball regional per als quatre 
anys vinents. I, fet això, es van 
discutir i acordar els objectius 
del Pla Futur general de la 
Coordinació.

Del Consell en va sortir el 
nou Secretariat Internacional: 
president, Berhanu Sinamo, 
de la JOC d’Etiòpia; secretària 
general, Noella Song, de la 
JOC de Corea; i tresorera, 

“L’atur i la 
precarietat laboral 
explotadora 
dels joves són 
realitats molt 
generalitzades en 
tots els continents”

Treball



lorem ipsum

La pregària en diferents tradicions religioses 
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Pregar, el diàleg 
confiat amb Déu

La pregària és al nucli 

de pràcticament totes 

les tradicions religioses. 

És el moment en què la 

criatura pren consciència 

que forma part d’una 

realitat molt més gran 

que ella mateixa i que la 

transcendeix. En aquestes 

pàgines hem demanat a 

diverses persones que ens 

expliquin allò que significa 

i els aporta la pregària des 

de la seva fe: la meditació 

dels Amics del Desert, 

adorar Déu des de la Fe 

bahà’í, l’islam, l’experiència 

de la comunitat de 

Taizé, el carisma ignasià, 

el protestantisme, els 

testimonis de Jehovà i 

l’Església de la Unificació, 

són els testimonis que 

hem aplegat. El reportatge 

s’il·lustra amb imatges 

de la Nit de les Religions 

que es va organitzar per 

primer cop a Barcelona 

el 17 de setembre 

passat. Una iniciativa 

del Grup Interreligiós i 

Interconfessional de Joves 

de l’Associació Unesco 

per al Diàleg Interreligiós 

(AUDIR), que ha permès 

que la ciutadania participés 

en un seguit d’activitats 

proposades per vint-

i-quatre comunitats 

religioses.

Coordinat per Quim 

Cervera
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La meditació: 
simplificar la 
pregària a través 
del silenci
Déu ha estat i és molt present a la 
meva vida a través de les lectures 
que et fan descobrir nous 
aspectes de l’Evangeli, de la gent 
que m’envolta i de les complexes 
relacions humanes, de la 
música, del grup de revisió de 
vida... Estic convençuda que 
Déu també es manifesta a 
través de les meves febleses, 
conflictes i errades. Em sembla 
que la relació amb Déu és més 
una qüestió de ser, que no pas 
de fer. Més una trobada que 
una recerca. Més de dins que 
de fora. Més agraïment que 
esforç. A la pràctica, la meva 
—escassa— pregària s’ha anat 
simplificant, reduint, silenciant.

En l’acció he viscut un procés 
semblant. M’he adonat que 
sovint cal fer feines poc 
agraïdes, però indispensables, 

sempre des de la gratuïtat i 
la invisibilitat. Al final el que 
compta és la qualitat de les 
relacions, el com per damunt 
del què. S’hi afegeix una crisi 
de models polítics, ideològics, 
organitzatius...

En tot això, he fet dues 
experiències importants. Per 
una banda, el contacte amb el 
santuari del Miracle, sobretot el 
cicle Natura i Espiritualitat, que 
parteix més de l’experiència 
contemplativa, de la bellesa i 
de la natura, que no pas de la 
reflexió (que també). Per l’altra, 
la lectura del llibre Biografia 
del silenci, de Pablo d’Ors, el 
llegat d’en Ramon Companyó, 
un amic del grup de revisió de 
vida, que ens el va regalar a 
tots quan va morir.

La Biografia del silenci m’ha fet 
adonar que estic cansada de 
xerrameques i banalitats, que 
em cal silenci, que necessito 
escoltar més que no parlar. 
I per això em vaig posar en 
contacte amb l’associació 
Amics del Desert, que promou 
la meditació, entenent per 

meditació el silenci, no pas 
la reflexió. Sempre m’havia 
semblat que meditar era una 
manera d’escaquejar-se. Ara ho 
faig sovint a casa, i en grup un 
parell de cops al mes, a banda 
de participar en diversos 
recessos.

De fet, els Amics del Desert 
segueixen el fil de la tradició 
cristiana iniciat amb els  
pares i mares del desert. 
D’aquesta pregària se’n diu 
també la pregària del cor o 
hesicasme. I hi ha també molts 
altres punts de referència 
contemporanis com Charles 
de Foucauld, Thomas Merton, 
John Main o Franz Jalics.

Quan ens asseiem a meditar, 
ho fem en immobilitat absoluta 
i atents a la percepció de 
la pròpia respiració, de la 
posició de les mans i de la 
recitació d’un mantra. Es 
tracta de percebre el moment 
present i de deixar de banda 
totes les cabòries, angoixes i 
pensaments, encara que siguin 
motivades per la millor de les 
causes. Seiem davant de Déu, 
no pas davant d’allò que tenim 
entre mans. I aquesta manera 
de “perdre el temps” és 
l’antítesi de l’ansietat per una 
feina útil. Demana confiança 
i gratuïtat. La pregària de 
l’abandó de Charles de 
Foucauld, que resem a cada 
asseguda, resumeix bé aquesta 
actitud.

“En la meditació 
es tracta de 
percebre el 
moment present 
i de deixar de 
banda tots els 
pensaments”

La pregària en diferents tradicions religioses 

Coordinat per: Quim Cervera
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És una tasca ben senzilla i a 
l’abast de tothom. Hi ha qui diu 
que la meditació et fa més lúcida 
i més creativa. No goso esperar 
tant. Camino amb companys de 
viatge ben diversos. Meditar no 
és incompatible ni amb l’acció ni 
amb la reflexió i, contràriament 
al que semblaria, crea uns forts 
lligams comunitaris. Diuen 
que la prova del cotó fluix de 
la meditació és la compassió. 
De moment un primer pas és 
esdevenir més atenta als altres. 
Tant de bo!

Mercè Solé | Cristiana catòlica, 

participa de l’Acció Catòlica 

Obrera (ACO) i treballa al Centre 

de Pastoral Litúrgica (CPL) 

Adorar Déu a 
la Fe bahà’í: 
puntal de la vida 
personal i social 
del creient
“(...) En totes les Dispensacions, 
la llei de l’oració ha constituït 
un element fonamental de la 
Revelació de tots els Profetes de 
Déu, una llei la forma i manera 
de la qual han estat adaptades 
als requeriments canviants de 
cada època” (Bahá’u’llah)

A la Fe bahà’í l’oració constitueix 
un dels puntals de la vida 
personal i social del creient, 
indispensable per a reflectir 
els atributs divins dipositats 
en cada persona. Bahà’u’llàh 
demana als bahà’ís que preguin 
cada dia i meditin sobre la 
paraula sagrada almenys al 
matí i al vespre. Ell ha revelat 
multitud d’oracions i ha prescrit 
una oració obligatòria que 
es pot triar entre tres (curta, 

mitjana o llarga); en funció de la 
que es triï s’ha de recitar una o 
tres vegades al dia.

Respecte a l’oració 
comunitària, els bahà’ís resen 
a totes les reunions, tant si són 
institucionals, comunitàries, en 
família o als temples bahà’ís.

La gràcia de les benediccions 
abracen a tothom, creients i 
no creients, però rebre-les en 
plenitud depèn de la voluntat 
de l’ésser humà. Aquest és el 
sentit i el propòsit de l’oració.

“L’oració és comunió amb Déu… 
L’eficàcia està condicionada 
per l’alliberament del cor 
de suggeriments estranys i 
pensaments mundans. Qui 
prega ho ha de fer amb esperit 
desprès, entrega incondicional 
de la voluntat, atenció 
concentrada i una magnètica 
passió espiritual. L’ésser més 
íntim de qui prega s’ha de sentir 
mogut per la brisa etèria de la 
santedat. Si el mirall de la seva 
vida està ben brunyit, net del 

rovell de tots els desigs, els 
quadres celestials i les imatges 
semblants a estrelles del 
Regne de Déu s’hi reflectiran 
plenament. Llavors li serà donat 
el poder per a traduir aquestes 
formes celestials a la pròpia vida 
diària i a la vida de molts milers” 
(paraules de ‘Abdu’l-Bahà).

“A l’oració més elevada, els 
homes preguen només per amor 
a Déu, no perquè el temen a Ell 
o a l’infern o perquè esperen una 
recompensa o el cel... Per tant, 
la vertadera súplica a Déu ha 
d’estar motivada únicament per 
amor a Déu… L’home espiritual 
no troba gaudi en res que no 
sigui la commemoració de Déu” 
(‘Abdu’l-Bahà.)

A la Fe bahà’í l’oració està 
lligada a l’acció i al servei, de 
manera que el treball fet per 
amor als altres és considerat 
igual que l’adoració de Déu.

“…els amics han de saber 
que la confirmació divina pot 
venir solament amb servei 
actiu. Amb oració, meditació 
i bons propòsits no n’hi ha 
prou. L’acció és el gresol on 
les benediccions celestials són 
forjades i ens arriben” (dels 
Escrits bahà’ís).

Emilio Egea | De la Fe bahà’í, 

participa i col·labora en 

diferents projectes d’AUDIR 

“A la Fe bahà’í 
el treball fet per 
amor als altres és 
considerat igual 
que l’adoració de 
Déu”

La pregària en diferents tradicions religioses 

Coordinat per: Quim Cervera



La fe en Jesucrist, motor per viure i compartir   Prioritat 2014/2015

#JesúsmotorACO          Autors: Montse Forcadell i Joan Andreu Parra   
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La pregària a 
l’islam, la teva 
conversa íntima 
amb Déu
El nom àrab de la pregària 
canònica a l’islam és salah, que 
vol dir “connectar”, per tant, és 
un vehicle per “connectar-nos” 
amb Déu. El salah involucra el 
cos, la ment i l’esperit: és un 
acte de reverència integral.

Els cinc salah segueixen el 
decurs del sol durant el dia i 
això ens fa estar en harmonia 
amb tot l’univers. Resar cinc 
vegades al dia et permet 
desconnectar del “Matrix” de la 
vida diària i et recorda que tot 
està relacionat amb quelcom 
que hi ha més enllà del que 
percebem amb els sentits.

La posició del salah més 
potent és la sajda, la 
prosternació, quan toques a 
terra amb el front i el nas. La 
crida a l’oració comença amb 
“Déu és més gran”, això vol 
dir “deixa el que estàs fent, 
vine amb Mi”. A Occident 
no ho podem apreciar, però 
en els països musulmans ho 
sents molt profundament 
perquè l’adhan (crida a l’oració 
efectuada pel muetzí) apareix 
enmig de totes les teves 
activitats diàries.

L’experiència de resar en una 
mesquita és inoblidable.  
La bellesa d’aquest espai 
t’envolta com un perfum. 
Recordo com la meva 
experiència més profunda 
va ser a la Mesquita de Fatih 
(Istanbul). La pregària en 
congregació proporciona 
un fort sentit de comunitat, 
pertinença, igualtat i 
fraternitat.

El profeta Muhammad deia que 
la pregària és un diàleg íntim 
amb Déu, i també deia que Déu 
era el Seu Amic Elevat. Per tant, 
ens preparem per a aquest 
moment: d’aquí descalçar-se, 
la purificació ritual, el takbir 
d’obertura (la glorificació a 
Déu); quan dius Allahu Akbar 
i alces els braços amb els 
palmells oberts, deixes el món 
enrere per un moment per 
respondre a aquesta invitació.

L’imam, triat en general pel seu 
coneixement de l’Alcorà i la 
bellesa de la seva recitació, lidera 
tota la congregació en l’oració, 
que segueix els seus moviments 
formada en línies rectes 
orientades a la Meca. La pregària 
sempre es recita en àrab, sigui 
on sigui el lloc del món on es faci.

Tenir consciència de Déu 
significa que cada pregària 
ha de ser feta com si fos 
l’última. Fer la pregària amb 
atenció és important perquè 
la persona obté només el que 
en comprèn. Aprenem de 
l’Alcorà que l’univers ha estat 
format per Déu d’una manera 
tal que es converteixi en una 
font d’inspiració espiritual 
per a l’ésser humà. És a dir, 
una persona veritablement 
religiosa és capaç de convertir 
els esdeveniments físics en 
lliçons espirituals.

La meditació, un tipus 
de procés de pensament 
profund, és essencial per 
al desenvolupament de la 
nostra espiritualitat. Ens 
porta des del món visible a 
l’invisible, de la foscor a la 
llum, del caos a la convicció, 
de la limitació a l’il·limitat, de 
la paraula al significat.

Aprenem de l’Alcorà que en 
la pròpia creació de l’univers, 
els signes de Déu es troben 
ocults al nostre voltant. Qui 
ha desenvolupat una aguda 
consciència és capaç de 
veure el Creador en les seves 
criatures. En última instància, 
l’univers es converteix en una 
font permanent d’inspiració 
espiritual.

Un creient no ha de fugir de 
la seva vida normal per tal de 
portar una vida d’observació 
i contemplació. S’ha de viure 
en aquest món i participar 
en les seves activitats. S’ha 

“Resar cinc 
vegades al 
dia et permet 
desconnectar 
del “matrix” de 
la vida diària”
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de complir amb tots els 
deures, però el cor no ha 
d’estar aferrat als assumptes 
mundans.

Sharifa (Alicia) Rodríguez 
Mejuto | Musulmana, membre 

del grup abrahàmic de Diàleg 

Interreligiós d’AUDIR (Associació 

Unesco de Diàleg Interreligiós)

Taizé: una 
experiència de fe 
i de pregària
En la vida hi ha moments que 
ens marquen profundament. 
Per a mi, un d’aquests instants 
“vitals” ha estat els mesos 
que vaig viure a Taizé, quan 
tenia 24 anys, compartint amb 
la comunitat les estones de 
pregària, així com les tasques 
d’acollida de joves. Van ser 
una escola d’aprenentatge i 
de maduració en la meva vida 
espiritual i en la meva fe. El 
que vaig viure ha impregnat 
la meva vida i es troba en el 
fons de moltes de les meves 
esperances i conviccions.

M’agradaria compartir els 
aspectes que més em van 
impactar i que m’han ajudat a 
fer camí.

En primer lloc, el fet que és una 
PREGÀRIA COMUNITÀRIA, 
d’una comunitat de vida 
monàstica que dedica diverses 
estones del dia a la lloança i a la 
contemplació, que comparteix 
amb aquells que els vulguin 
acompanyar, de qualsevol edat, 
ideologia i condició. A Taizé 
preguen junts al mateix Pare/
Mare persones de diferents 
tradicions cristianes, ja que un 
dels seus carismes comunitaris 
és l’ecumenisme. Per tant, la 

pregària ha de ser senzilla, que 
no simple, oberta a totes les 
realitats i sensibilitats, on tothom 
es pugui sentir còmode i acollit.

En segon lloc, a Taizé la 
lloança i la contemplació en 
la pregària no tenen sentit 
si no van acompanyades 
d’un compromís en la vida: 
per a la comunitat LLUITA 
i CONTEMPLACIÓ estan 
íntimament unides, com estan 
units l’amor a Déu i l’amor 
al proïsme. Vaig aprendre 
que tan importants són les 
estones de silenci, reflexió i 
pregària, en les quals entrem 
en comunió amb el Pare/Mare, 
com aquells moments en què 
les circumstàncies i la vida 
t’empenyen a comprometre’t 
personalment en la 
transformació de la realitat, per 
aproximar-la el més possible al 
Regne de Déu que ja està en 
construcció ara i aquí.

En tercer lloc, el SILENCI. No 
sabia fer silenci ni el comprenia. 
A Taizé vaig experimentar 
“l’aridesa del desert”: el 
“silenci” de Déu que no et 
parla ni et fa palesa la seva 
voluntat. Però a poc a poc, 
amb la confiança que dóna 
saber-nos estimats per Déu, 
en la fidelitat al silenci interior 
vas trobant una resposta, un 
qüestionament, una intuïció.

Aquesta experiència de 
silenci interior, viscuda 
comunitàriament, em va fer 

comprendre les dificultats 
que té Déu per a “expressar-
se” en el món en què vivim, 
ple de “paraules” i amb poca 
contemplació, com també que 
la trobada amb Déu la pots 
experimentar tant en el silenci 
contemplatiu de la pregària 
com en la relació amb l’altre 
que tens als costat.

Per últim, l’estructura de la 
PREGÀRIA DE TAIZÉ: és una 
de les dimensions que més 
“enganxa” a moltes persones, 
i que fa que molts vulguin fer 
una pregària “tipus” Taizé. 
L’essencial de la pregària de la 
comunitat és la senzillesa. Al 
centre la Paraula de Déu, que 
ens comunica la seva voluntat 
i ens parla al fons del cor. Els 
cants com acompanyament a 
la meditació, cants repetitius, 
cànons senzills, que tothom pot 
cantar en les diverses llengües, 
i que agermanen i  posen a 
tothom en comunió. I per últim, 
el silenci compartit, d’escolta i 
meditació. Silenci impressionant 
de tantes persones, quasi totes 
joves, que dura diversos minuts.

Però la pregària té més 
aspectes: la lloança, 
concretada en salms i 
càntics; la pregària de 
petició, demanant pel món i 
per persones concretes que 
pateixen en aquell moment; 
i la reflexió, amb unes breus 
paraules del prior al final.

Per a mi va ser un descobriment, 
aquest tipus de pregària: 
Déu parlant en el cor de les 
persones presents, enmig d’una 
comunitat que ha fet de la Lluita 
i Contemplació un dels seus 
compromisos més importants.

Xavier Such | Cristià catòlic, 

participa de l’Acció Catòlica 

Obrera (ACO) i treballa a la 

Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) 

“A Taizé 
preguen junts 
al mateix Pare/
Mare persones 
de diferents 
tradicions 
cristianes”
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Contemplar i 
pregar des del 
carisma ignasià
La meva vida de pregària ha 
passat per diverses etapes.
Nascuda en el si d’una família 
cristiana, recordo de ben petita 
pregar, especialment amb la 
mare cada matí i cada vespre 
i anar a missa els diumenges, 
amb pares i avis.

Vaig passar per la adolescència 
adoptant posicions més 
contestatàries i crítiques, però 
mai vaig deixar de pregar. La 
meva pregària era com un 
diàleg amb el Jesús Company, 
Amic. I em vaig començar a 
sentir solidària amb els pobres 
i els qui patien, pregant per 
ells i fent el que podia fer (la 
meva salut no em permetia res 
més): escrivint petits articles, 
fent certs treballs, anant a 
fer xerrades, especialment 
des que vaig integrar-me en 
els grups de Cristianisme i 
Justícia. Aquesta activitat 
progressivament va anar 
esdevenint la meva forma de 
participar en la missió de Jesús. 
Dit en altres paraules, sentia 
vivament que els dons que 
Déu m’havia donat eren per a 
posar-los al servei de l’Esperit 
del Ressuscitat que així podia, a 
través meu, continuar estimant 
i fent Regne. En això va tenir 
un paper destacat l’entrada 
en una Comunitat de Vida 
Cristiana (CVX), d’inspiració 

ignasiana, on vaig descobrir la 
riquesa de compartir en grup 
la vida des de la fe; també va 
ser una descoberta pregar en 
grup, tot aprofundint l’Evangeli. 
Però sobretot em va marcar fer 
Exercicis Espirituals, cosa que 
em va ajudar a unificar la meva 
vida, arrelant-la en Déu.

Després de molts anys fent 
vuit dies d’Exercicis cada estiu 
vaig entrar en una dinàmica 
més contemplativa. Per la meva 
manera de ser, m’agradava 
interioritzar a partir d’una frase 
d’un text, fos de la Bíblia, fos 
d’una lectura espiritual o fins i 
tot d’altres tradicions religioses. 
També m’ajudava mirar quadres 
o fer petits dibuixos o bé 
escoltar alguna cançó. A poc a 
poc vaig anar necessitant menys 
paraules i em vaig endinsar 
en la pregària contemplativa a 
l’estil de Franz Jalics, basada en 
la concentració a través de la 
respiració i la posició corporal, 
repetint una paraula a manera 
de “mantra” (la meva és Crist-
Jesús). Fent aquest tipus de 
pregària he pogut experimentar, 
com a do, moments d’intensa 
unió amb Déu, una unió que 
em transforma i em fa sortir 
cap als altres, sentint-me més 
lliure. M’ajuda a mirar amb una 
altra mirada la realitat, fent-me 
capaç de percebre les petjades 
del Ressuscitat. Així mateix, 
he pogut constatar la força 
d’un grup que prega així: a 
mesura que entres en el silenci 
contemplatiu, fent callar els teus 
propis sorolls, aquest silenci 
esdevé Presència de Déu en tu, 
en els altres i més enllà.

M. Dolors Oller Sala | Cristiana 

catòlica. Professora de Dret 

Constitucional a ESADE. 

Membre de Cristianisme i 

Justícia, de Justícia i Pau i del 

Grup abrahàmic de diàleg 

interreligiós d’AUDIR

Protestantisme, 
un ventall ampli 
en les formes de 
pregària
Donada la pluralitat del 
protestantisme (luterans, 
reformats, baptistes, 
metodistes, presbiterians...), si 
bé hi ha un cos comú respecte 
a la pregària, les seves 
formes representen un ventall 
ampli. Enumerarem, doncs, 
les formes més habituals i 
coincidents entre les diferents 
denominacions, tant en el que 
té a veure amb la pregària 
individual com comunitària en 
els diferents serveis religiosos.

Una de les formes més 
estimades és pregar emprant la 
Bíblia (lectio divina), consistent 
a fer una lectura atenta d’un 
text prèviament seleccionat; 
meditar, reflexionar..., sobre 
les ressonàncies personals 
que ens provoca; pregar 
expressant agraïment a Déu 
o fent peticions; i cercar les 
implicacions pràctiques per 
a la vida i el creixement en 
maduresa espiritual.

Les més habituals són les 
pregàries espontànies, és 
a dir, una pregària íntima i 
personal que es pot produir 
en qualsevol moment i 
circumstància del dia. També 
pot ser el resultat d’un temps 
de silenci, introspecció, 
meditació o contemplació. El 

“Els Exercicis 
Espirituals em 
van ajudar a 
unificar la meva 
vida, arrelant-la 
en Déu”

“Les pregàries 
més habituals 
són les 
espontànies”
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contingut pot ser d’agraïment, 
davant les benediccions de 
Déu, o bé de súplica, davant 
les adversitats de la vida.

També es fan servir les 
pregàries que trobem a la 
Bíblia. Tant a l’Antic Testament 
(salms), com al Nou Testament 
(parenostre, magníficat, 
doxologies paulines...). Són 
un bon material per pregar 
d’una forma regular, com a 
complement de les pregàries 
espontànies o d’altres 
modalitats i quan estem 
cansats, desencisats..., sense 
saber com dirigir-nos a Déu.

La pregària pot ser cantada 
mitjançant la lletra i música 
d’himnes espirituals compostos 
amb aquesta finalitat, sobretot 
en els serveis religiosos de 
les diferents comunitats. La 
música acostuma a ocupar 
un lloc important en les 
celebracions.

Algunes persones practiquen 
la meditació i, aprofitant l’estat 
de pau i serenor, fan examen 
dels pensaments, sentiments, 
motivacions, actituds..., a 
fi de corregir tot allò que 
la consciència il·luminada 
per la Paraula de Déu i 
l’Esperit de Jesús assenyala 
canviar. Podríem parlar d’una 
meditació creient.

No és molt habitual ni gaire 
practicada la contemplació. 
Els que la practiquem, 
entenem la contemplació com 
submergir-se, perdre’s..., en la 
realitat contemplada: el mar, 
un paisatge, una flor, el cant 
d’un ocell, una idea (el poder 
creador de Déu, l’amor de 
Déu...), un text bíblic conegut. 
Sigui quina sigui la realitat 
contemplada, ha de ser una 
activitat més sensitiva i intuïtiva 
que no pas cognitiva. Quan 
l’home té la convicció que totes 

les coses han estat concebudes, 
estimades i creades per Déu, el 
món sencer esdevé objecte de 
la contemplació..

Jaume Triginé Prats | 

Cristià protestant. Psicòleg i 

actualment cursant el programa 

de Formació Permanent a 

la Facultat de Teologia de 

Catalunya. Membre de l’Església 

protestant de Valldoreix. Ha 

estat membre del Consell 

Evangèlic de Catalunya 

Jehovà-Déu, el 
millor amic que 
hom pot tenir
Per pregar cal tenir fe i ser 
humil. No hem d’oblidar 
que ens adrecem al Déu 
Totpoderós. En el meu cas, 
prego regularment perquè Déu 
ens convida a fer-ho; a més, si 
ho fem sovint, la nostra relació 
amb Ell es farà més forta.

¿Estic segur que Déu 
m’escoltarà? «Ni que 
multipliqueu les pregàries, 
tampoc no us escolto. Teniu les 
mans plenes de sang» (Is 1,15)*. 
Així doncs, segons quines 
coses fem, pot ser que Déu no 
escolti les nostres oracions. 
Si volem que Déu ens escolti 
favorablement, hem de complir 
unes condicions bàsiques, 
entre les quals que les nostres 
accions estiguin d’acord amb 
les nostres oracions.

A qui, com i per què fer 
pregària? Jesús va ensenyar 
a orar al «Pare nostre del cel» 
(Mt 6,9), per tant, hem de 
dirigir les nostres oracions 
només a Déu. Les Escriptures 
ens insten a fer les nostres 
oracions mitjançant Jesús. Ell 

mateix va dir: «Jo sóc el camí, 
la veritat i la vida; ningú no ve 
al Pare sinó per mi» (Jn 14,6). 
La Bíblia ensenya que es pot 
pregar de manera acceptable 
en moltes postures diferents, 
però el que importa és tenir 
una actitud de cor correcta.

Per quines coses podem orar? 
La Bíblia ens explica que «si 
demanem alguna cosa segons 
la seva voluntat, [Déu] ens 
escolta» (1Jn 5,14). Malgrat tot, 
tenim present que Déu no és 
un cambrer, al qual ens dirigim 
només per demanar-li coses 
i després ens n’oblidem. El 
nostre Creador apreciarà que 
siguem agraïts.

¿Vol, Déu, que quan preguem 
li parlem de les nostres 
preocupacions? És clar que sí! 
Orar a Jehovà pot assemblar-se 
molt a parlar amb un amic íntim 
amb qui podem «desfogar el 
nostre cor» sense embuts (Sl 
62,8). Podem demanar que ens 
ajudi a prendre decisions sàvies, 
o demanar-li forces per suportar 
els problemes (Jm 1,5). Quan ens 
equivoquem, a més de demanar 
perdó a la persona ofesa, podem 
suplicar que ens perdoni (Ef 1,3-
7). També podem orar per altres 
persones, siguin membres de la 
nostra família o amics (Ac 12,5; 
Col 4,12).

La Bíblia no posa límits pel que 
fa a la durada de les oracions. 
Quant a la freqüència, ens 
anima a «pregar sempre sense 
defallir», a ser «perseverants 

“En veure que la 
Seva paraula es 
compleix en la 
meva persona, 
la fe continua 
creixent”
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en l’oració» i a «pregar 
constantment» (Lc 18,1; Rm 
12,12; 1Te 5,17). Això no vol dir 
que hem d’estar tot el dia fent 
pregàries, més aviat, la Bíblia 
ens insta a orar regularment.

Tenim base per estar ben 
segurs que Aquell qui «escolta 
l’oració» respon a les oracions 
sinceres de milions de persones 
(Sl 65,2). Particularment, 
he experimentat aquesta 
resposta de part de Jehovà 
Déu en diferents moments de 
la meva vida. De fet, la meva 
fe es retroalimenta, ja que 
vaig començar aprenent de 
Déu amb l’ajuda de la Bíblia i 
vaig continuar donant passos 
per ser coherent amb allò 
que aprenia. Aleshores vaig 
experimentar el que diu Jaume 
4,8 «Apropeu-vos a Déu i ell 
s’aproparà a vosaltres»: en 
veure que la Seva paraula es 
compleix en la meva persona, 
la fe continua creixent. Saps 
què pots demanar a Déu, 
quines són les adversitats que 
permet, però que, malgrat 
tot, ens dóna forces i seny per 
aguantar-les. Conseqüència: 
la fe es fa més forta; Déu es 
converteix en el millor amic que 
hom pot tenir.

Josep Morell | Delegat a 

Catalunya dels Testimonis 

Cristians de Jehovà 

*Les citacions són de la BEC 

(Bíblia Evangèlica Catalana). 

Pregar per 
consolar Déu a 
l’Església de la 
Unificació

 
EL SENTIT DE LA PREGÀRIA

Seguint el model de l’oració 
de Jesús, el parenostre, en la 
nostra tradició preguem amb 
confiança al nostre Pare-Mare 
Celeste, d’una manera lliure i 
espontània. Hem sigut inspirats 
per les ensenyances del nostre 
fundador, el Rev. Sun Myung 
Moon, en les quals ens ha 
presentat un Déu que ens ha 
estimat sempre com als seus fills.

Ell pateix amb nosaltres els 
nostres problemes, desgràcies 
i conflictes. Per tant, ens ha 

revelat un Déu que no podrà 
descansar tranquil i feliç fins que 
nosaltres no el deslliurem de 
l’angoixa produïda pels nostres 
comportaments egoistes. Ens 
pot perdonar només per la 
nostra ignorància, però segueix 
patint amb les conseqüències 
de les nostres accions dolentes i 
equivocacions.

A través de la nostra pregària, 
volem consolar Déu i alleugerir 
el Seu Cor; no deixar-lo mai a 
part de les nostres vivències 
diàries; acudir a Ell o pensar 
en Ell freqüentment al llarg del 
nostre dia a dia. A més, quan 
preguem amb tot el nostre 
cor i amb una actitud sincera, 
Déu ens escolta i ens dóna 
respostes amb el seu amor i 
saviesa infinits.

De vegades hem de fer esforços 
per dedicar-nos a la pregària, 
perquè estem molt lligats als 
desitjos del nostre cos i del món 
material. Ens és més fàcil quan 
estem angoixats. Però això és 
molt injust envers el nostre Pare 
i Mare Celeste. Per això és millor 
pregar sempre, així podrem 
retornar a Déu i es farà visible en 
aquest món.

 
CONTINGUTS DE LA 
PREGÀRIA

La pregària es compon de 
diferents elements; per una 
banda, agraïment per tot el que 
rebem d’Ell, tot el que ha fet i fa 
cada dia per nosaltres: guiatge, 
presència, consol, paciència, 

“Quan preguem 
Déu ens escolta 
i ens dóna 
respostes amb 
el seu amor i 
saviesa infinits”
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immutabilitat, ciència, art...; per 
una altra, el penediment pel 
que hem fet malament o deixat 
de fer de bo.

Tot seguit, parlem amb Ell dels 
plans i dels compliments de 
projectes realitzats. I preguem 
per allò o aquelles persones 
amb qui ens relacionem o sobre 
les quals podem tenir una labor 
d’escolta; per saber aconsellar, 
per rebre inspiració i la guia 
divina. També preguem pels 
problemes socials i mundials 
(guerres, terratrèmols...), per la 
pau i la unitat de les religions, 
pels líders polítics, etc.

 
FORMES DE PREGAR

Preguem individualment, en 
família i també en comunitat. 
Ho fem quan ens llevem, abans 
dels àpats i també quan ens en 
anem al llit a la nit. Pot fer-ho el 
pare, la mare o algun dels fills. 
Es pot pregar dret, agenollat o 
assegut. Preguem, sempre que 
es pugui, en veu alta. Així el 
pensament (invisible) s’encarna 
en la veu (audible) i establim 
un pont entre la Realitat 
Espiritual i la Realitat Física.

Preguem tres parelles per 

la mare que dóna a llum un 

nou infant. El dia vuitè del 

naixement d’un fill/a, els pares 

realitzen la cerimònia de 

dedicació de l’infant a Déu. És 

una cerimònia familiar encara 

que hi poden participar alguns 

convidats íntims.

Maria Dolça Balil Gilart | 
Cristiana de l’Església de la 

Unificació. Participa en el Grup 

abrahàmic de diàleg interreligiós 

i del Cor interreligiós d’AUDIR 

i en la Comissió d’Immigració i 

Diversitat de Justícia i Pau

ALGUNES CONCLUSIONS

En aquest recull de diferents testimonis de pregària, 
meditació, contemplació i silenci, podem veure com 
persones de diferents tradicions religioses preguen.

Observem força punts comuns:

· Totes les diverses tradicions religioses donen importància 
a la pregària.

· Valoren tant la pregària personal com la comunitària.

· Tot i que creuen que les positures, els mètodes, els rituals 
són necessaris perquè ajuden a pregar, el més fonamental 
és l’actitud.

· La pregària és escoltar i dialogar com amb una persona 
amiga, donar gràcies.

· Es proposa pregar en diferents moments del dia, i en fets 
importants de la vida.

· La pregària demana confiança, humilitat, atenció, pau 
interior, sentit d’estar “pendent” de Déu, i convicció que 
un serà escoltat.

· La pregària té efectes humanitzadors: ens purifica el cor, 
ens fa bons, ens vincula als altres...

· Es relaciona la pregària amb actuar amb bondat, 
generositat, solidaritat, amor.

· Contemplar la natura, escoltar una música, llegir un 
text, repetir una frase espiritual de textos “sagrats” són 
propostes freqüents per ajudar a pregar.

· La contemplació demana la fe, i és una font de la fe, un 
espai revolucionari, que permet aprofundir, centrar-se en 
el fonamental.

Com podeu veure llegint cada testimoni i cada exposició 
sobre la pregària en el seu context religiós divers, també hi 
ha diferències. A més dins de cada tradició religiosa també 
podem trobar molts corrents i fonts espirituals.

Hi ha molts llibres sobre la pregària. Us recomanem el 
d’Enzo Bianchi, Per què pregar, com pregar, Editorial Claret, 
Barcelona 2010.

La pregària en diferents tradicions religioses 

Coordinat per: Quim Cervera
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Per Maria Bargalló  |  Fotos: Mercè Solé

Fe

Sempre passa el mateix, cauen 
quatre gotes i tot queda 
col·lapsat. No n’aprendré mai, 
quan la Maria m’ha demanat 
que la substituís a la reunió li 
havia d’haver dit que no podia, 
com han fet els altres, sempre 
”pringuem” els mateixos. 

Avui juga el Barça, a qui se li 
acut posar la reunió en un dia 
així? I aquí em tens aturada a 
l’entrada de la ciutat, arribaré 
tard. Com si no tingués res més 
a fer! Hauria d’haver posat en 
marxa la rentadora, segur que 
a ningú de casa se li acut fer-
ho, però demà tothom voldrà 
roba neta. Estic cansada, 
sempre el mateix, i a la feina 
hi ha un ambient ben enrarit, 
diuen que volen fer reducció 
de personal...

L’embús continua, a veure què 
diuen a la ràdio:

- Atemptats, por, ràbia, 
xenofòbia... Això no s’arregla 
amb mesures de seguretat!

- Guerra, refugiats, morts al 
Mediterrani, Europa que 
els dóna l’esquena... Quina 
impotència!

- Corrupció, abús de poder, 
mentida... M’indignen!

- Conferències i acords: per la 
pau, sobre el canvi climàtic, 
la fam, la pobresa...  Tot 
queda en paper mullat!

He fet tard! Entro de puntetes 
i sento:

“JO FAIG QUE TOT SIGUI NOU”.

- Amb Déu tot és nou cada 
dia. Quan Déu t’acompanya 
la vida és una aventura 
constant i un risc permanent, 
no necessites fer esports 
d’aventura per cremar 
adrenalina. Mireu el Toni que 
acaba de marxar de voluntari 
a un camp de refugiats o 

la Montse que està en un 
centre de drogoaddictes…

- No cal anar a buscar serveis 
tan espectaculars. És l’amor 
de Déu el que fa que tot 
sigui nou. Quan et sents 
estimat per Déu tot ho 
mires amb uns altres ulls. 
El trobes en les coses més 
petites i quotidianes i això 
les fa “noves”.

- Però moltes vegades els 
nostres cors estan endurits 
per la rutina i el conformisme 
i no sabem posar al centre 
de la nostra vida Jesús i el 
seu Evangeli. Llavors la vida 
es converteix en un “anar 
fent” sense sentit.

SENTIR-SE A  
LES MANS DE DÉU
UNA LECTURA PERSONAL DE “JO FAIG QUE TOT SIGUI NOU” (AP 21, 5)

Quant temps fa 
que no em deixo 
sorprendre per 
Déu?
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L’Evangeli és vida

- Déu té un somni per a 
cadascun de nosaltres, per a 
la humanitat. Només ens cal 
obertura de ment i de cor 
perquè Ell pugui ensenyar-
nos a viure amb els seus ulls 
i amb el seu cor.

- Tenim un instrument 
extraordinari en el "veure", 

"jutjar" i "actuar" de la 
revisió de vida que ens 
permet captar tot el 
que està en joc en cada 
situació de la nostra vida, 
comprendre-la a fons, 
confrontar-la amb el que 
Déu vol i actuar segons 
l'Esperit ens inspiri.

- Però a la revisió de vida 
no sempre ens deixem 
“sorprendre” per la 
“novetat” de Déu. Tenim 
por que ens convidi a sortir 
vers una “terra nova” i no 
ens hi veiem amb cor.

- La novetat comença quan 
reconeixem que la crida 
del Senyor va dirigida a 
cadascun de nosaltres, 

de manera molt personal, 
i quan comencem a fer 
passos concrets per 
respondre-hi, perquè és 
llavors quan descobrim que 
en la nostra petitesa hi ha la 
força de Déu.

- A vegades em pregunto 
de què seria capaç el 
moviment si tots els 
militants d’ACO fóssim 
capaços de deixar enrere 
les nostres pors i ens 
deixéssim impulsar per Déu 
a sortir vers un món nou...

Altre cop al cotxe, torno a casa.

Quant temps fa que no em 
deixo sorprendre per Déu? 
Vaig al grup de revisió de vida, 
de tant en tant vaig a alguna 
celebració, a alguna trobada, 
però tot em sona repetit, res 
de tot això ja no em diu res que 
no sabés, no m’admira gaire i, 
sobretot, no m’altera gens.

Rondino, m’indigno, em sento 
impotent..., però Déu no deixa 
de ser una “rutina més” de la 
meva vida perquè no deixo que 
la seva novetat em trasbalsi, 
no fos cas que la meva vida 
canviés de dalt a baix.

Entro a casa, és tard, tots 
dormen només trenca el silenci 
el rum-rum de la rentadora, 
algú l’ha posat en marxa, això 
sí que és nou!

Miro per la finestra, després 
de la pluja el cel ha quedat 
net. Feia dies que no mirava 
el cel estrellat..., m’he deixat 
sorprendre per una multituds 
d’estels, m’he sentit a les mans 
de Déu, més petita que mai, i 
sense adonar-me’n m’he trobat 
recitant el magníficat.... 

Quan Déu 
t’acompanya 
la vida és 
una aventura 
constant i un risc 
permanent

Escenes de la darrera 
Jornada General de 
l’ACO: la ponència de 
Dani Jover i el treball 
de grups que es va fer 
posteriorment.
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L’acolliment incondicional i el 

respecte màxim a la integritat 

de les dones són dos valors 

que serveixen per definir i 

situar el Lloc de la Dona i Sicar, 

dues entitats de suport a les 

dones prostitutes i víctimes del 

tràfic d’éssers humans que les 

congregacions de les oblates 

i les adoratrius gestionen a 

Barcelona.

El Lloc de la Dona

El papa Lleó XIII va dir molt 

al principi de la missió de 

les oblates que el seu treball 

per les dones en situació de 

prostitució “no és només una 

obra de caritat sinó una obra 

de redempció”. Han passat 150 

anys i la definició papal segueix 

vigent. A Barcelona, com tenen 

en altres ciutats d’Espanya i 

del món, l’obra de redempció 

s’anomena El Lloc de la Dona. 

Situat en ple barri del Raval 

per treballar amb dones en 

situació de marginació social 

i, principalment, amb aquelles 

vinculades a la prostitució de 

carrer que s’exerceix al mateix 

barri.

Dos objectius generals guien 

l’acció d’El Lloc de la Dona. 

El primer és contribuir a la 

millora de la qualitat de vida 

de les dones que exerceixen 

o han exercit la prostitució, i 

afavorir processos d’autonomia 

personal i d’inserció 

sociolaboral, i el segon, no 

ACOLLIMENT I 
RESPECTE

Fe

menys important, sensibilitzar 

la ciutadania i fomentar la 

intervenció comunitària sobre 

la realitat de la prostitució.

“Des d’aquí la prostitució deixa de 

ser un fenomen per passar a ser 

persones concretes”, expliquen 

Nieves de León i Mar Galceran, 

directora i coordinadora 

tècnica respectivament d’El 

Lloc de la Dona. La majoria 

de dones ateses són persones 

que volen deixar la prostitució 

i no poden perquè la seva 

trajectòria va lligada a la 

pobresa, la poca formació i en 

alguns casos l’explotació. “És 

molt important desconstruir 

l’estigma que tenen al darrere”.

Les coses no són fàcils, en 

els últims anys aquest tipus 

de prostitució lligada a la 

desigualtat ha canviat de 

Per Ton Clapés  |  Fotos El Lloc de la Dona, Dona Kolors i Sicar

El programa Sicar presta atenció 
integral a les dones víctimes del 

tràfic d’éssers humans i els ofereixen 
caliu perquè recuperin la confiança.

ENTITATS SOCIALS DE 
LES OBLATES I LES 
ADORATRIUS PRESTEN 
SUPORT A LES DONES

cara i de color. La majoria de 

dones ateses ara són africanes, 

sobretot nigerianes, i de 

països de l’Europa de l’Est. 

Moltes, sense papers amb 

problemes per fer-se entendre i 

explotades per xarxes.

El primer que se’ls ofereix quan 

arriben a El Lloc de la Dona 

derivades per professionals 

dels serveis socials, pel boca 

orella d’altres companyes..., és 

aquest acolliment incondicional 

i personalitzat. Si no vénen se 

les va a buscar oferint atenció 

integral i acompanyament a 

aquelles dones que treballen 

en locals tancats o clubs. 

Formació i inserció serà el pas 
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L’Església es mulla

Les dones arriben a Sicar 

principalment a través dels 

diferents cossos policials 

després d’una actuació en clubs, 

locals o de desmantellament de 

xarxes, o derivades per altres 

entitats com pot ser El Lloc de 

la Dona. “La majoria arriben en 

estat de xoc i és molt important 

donar-los caliu perquè 

recuperin la confiança”.

També s’ha avançat en 

la sensibilització de la 

problemàtica, abans molt més 

invisible. Malgrat els avenços 

s’ha d’anar en compte en la 

difusió d’aquesta perquè les 

dones no es poden exposar a 

represàlies i es prenen diverses 

mesures de seguretat que 

acaben dificultant aquesta 

sensibilització i difusió.

Tot i això queda camí per córrer 

com, per exemple, el fet que les 

dones víctimes de tràfic d’éssers 

humans no tenen els mateixos 

drets com a víctimes que les de 

violència de gènere.

Les adoratrius van fer-se càrrec 

del programa Sicar el 2002 

en veure que hi havia una 

problemàtica que ningú no 

abordava, com van fer en el seu 

moment amb programes d’ajut 

a toxicòmans i adolescents. “Les 

realitats són emergents i fins 

que no surten a la llum i s’hi 

donen respostes sistematitzades 

es triga molt de temps”. Ara són 

l’únic referent a Catalunya.

Sicar no es cap acrònim de res, 

el nom ve del pou de Sicar, on 

va tenir lloc, segons l’evangeli 

de Joan, la trobada de Jesús 

amb la dona samaritana (Jn 4, 

1-43). “Va ser una trobada de 

cultures diferents, amb molts 

prejudicis, religiosos, socials i 

culturals, i d’aquesta trobada 

la dona va recuperar la seva 

dignitat i es va convertir en 

un agent de canvi”, resumeix 

Jordán. 

Sicar

Les adoratrius a Catalunya, a 

través del programa Sicar, 

donen atenció integral a dones 

víctimes del tràfic d’éssers 

humans (TEH) per a la seva 

recuperació i la restitució dels 

seus drets. “Estem davant de 

l’esclavatge del segle XXI”, 

defineix Encarna Jordán, 

responsable del programa.

Set estructures d’acollida té el 

projecte per anar acompanyant 

les dones en les diferents fases 

del seu procés. Per damunt de 

tot es respecta molt la llibertat i 

voluntat de la víctima, “primer li 

oferim un lloc protegit per viure, 

se l’informa i després ha de 

prendre una decisió sobre si vol 

denunciar, sobre si vol quedar-se 

a Espanya o no”. Malauradament 

els seus processos no 

coincideixen sovint amb el 

procés paral·lel administratiu per 

ser reconegudes com a víctima, 

per tenir papers, per denunciar, 

etc. Hi ha problemes afegits 

d’idioma, culturals, de formació 

laboral; són processos llargs. Els 

professionals i voluntaris de Sicar 

passen a ser en molts casos la 

família de moltes d’aquestes 

dones desarrelades i sense 

família ni amics a prop.

següent per donar resposta a 

les alternatives de treball que 

demanen les dones. Idiomes, 

català i castellà, i altres 

habilitats prelaborals i després 

ja d’especialització professional 

de costura, cambrera de pisos, 

atenció sanitària, etc.

Per fer possible una inserció 

laboral real en el món de la 

costura, des de la mateixa 

entitat, es va crear Dona Kolors, 

la marca social de productes 

artesanals i únics, fets a mà per 

les dones que han realitzat el 

procés de formació en costura 

a El Lloc de la Dona.

No es volen posicionar en el 

debat recurrent que sovint 

fan polítics i mitjans de 

comunicació de com s’hauria 

d’abordar el fenomen de la 

prostitució. “Estem a favor 

de la dona i l’acolliment 

incondicional d’aquesta”, 

afirma Nieves de León, que, 

com a opinió personal, només 

puntualitza que no està ni 

“per perseguir les dones ni els 

clients”.

El Lloc de la Dona va rebre l’aportació 
solidària de l’ACO del 2015. 1.000 ¤ 
destinats a projectes de suport a dones que 
exerceixen la prostitució.

Dona Kolors és la marca social dels 
productes artesanals que elaboren les 
dones que han rebut formació en costura 
a El Lloc de la Dona.
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conformista de les injustícies que 

els envolten”. La presidenta de la 

JOC sospesa també els efectes 

de la digitalització: “Sovint ens 

ajuda a adonar-nos de les coses 

que tenim al costat, encara 

que a vegades queda molt 

fred perquè es perd la relació 

personal”, sosté.

El propòsit de la JOC 

—“testimoniar i portar la Bona 

Nova als joves del món obrer”— 

és certament complicat quan 

parlem d’un col·lectiu amb 

elevadíssims índexs d’atur i 

amb el qual la precarietat 

La JOC Nacional de Catalunya 

i les Illes té un secretariat 

flamant després de l’Assemblea 

Nacional que es va celebrar 

el 16 d’octubre passat: l’Aida 

Valle com a secretària nacional 

i alliberada, la Lorena Cabrera 

com a presidenta i en Jaume 

Fontbona com a consiliari 

general, són les cares noves de 

l’equip. “Volem treballar com 

transmetre el missatge de la 

JOC als joves del món obrer”, 

explica la Lorena Cabrera, que 

subratlla el fet que aquest és 

un objectiu traçat per tots els 

militants.

Complementa aquest objectiu 

el lema de la propera campanya, 

que ha d’ajudar a “seguir 

treballant per canviar els nostres 

ambients”. Si bé és cert que el 

perfil del jocista ha canviat molt, 

immersos en un món globalitzat 

i digitalitzat que en el moment 

fundacional (1932) no es podia 

ni intuir, la Lorena no dubta a 

posar en valor que “un militant 

és una persona que empatitza 

amb qui té al costat, que està 

atent a tot el que té al seu 

voltant per intentar canviar-ho o 

ajudar la gent que ho necessita. 

Tenen una visió més critica i poc 

LA JOC, EINA PER PORTAR  LA BONA NOVA ALS 
JOVES DEL MÓN OBRER

PASSAR LA VIDA PEL 
SEDÀS DE L’EVANGELI

Fe

Per Joan Andreu Parra  |  Imatges JOC

“Volem treballar 
com transmetre 
el missatge de 
la JOC als joves 
del món obrer”, 
Lorena Cabrera
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incertesa de les feines, les 

noves lleis aprovades...”, detalla 

la Lorena. Durant el curs s’han 

dut a terme tota una sèrie 

d’accions des de les federacions 

“reivindicant contra la llei 

mordassa, el TTIP, fent tertúlies 

sobre les eleccions...”.

Tot aquest treball va culminar 

amb un manifest elaborat 

per la JOC Nacional en què 

es constataven tots aquests 

retrocessos, que va ser portat 

a la Subdelegació del Govern 

“perquè quedés constància de 

tot el treball que hem fet i de 

les mobilitzacions i indignacions 

del joves del món obrer. Encara 

queda molt per fer, però hem 

començat a prendre consciència 

de la realitat que patim al nostre 

voltant i que no només afecta 

uns quants”, manté la Lorena.

A la JOC actualment són uns 

70 militants a tot Catalunya 

(sense comptar les persones 

que estan en iniciació), 

concretament a Barcelona nord, 

Barcelona sud, Vallès, la zona 

del Baix Llobregat i Osona. “Ens 

organitzem per federacions, en 

les quals es troben els grups 

de revisió de vida, tant de 

militants com d’iniciació. En els 

equips revisem la nostra vida, 

passant-la sempre per l’Evangeli 

per saber què podem fer per 

canviar les actituds que estem 

revisant”, conclou la Lorena.  

i noies d’iniciació es consideren 

ateus o agnòstics, però crec que 

el missatge l’hem de transmetre 

de manera natural ja que el 

que intentem promoure són 

les accions i les actituds que va 

tenir Jesús davant de la realitat 

que vivia; el que hem de fer és 

transmetre el seu missatge de 

manera natural perquè el qui el 

rebi no el sorprengui”, explica la 

Lorena.

“Els qui es consideren ateus o 

agnòstics continuen a la JOC, 

sabent que és un moviment 

d’Església. Molts cops influeix 

què i com es transmet: 

nosaltres passem la nostra 

vida per la de l’Evangeli, això 

s’entén. Encara que quan vols 

anar cap a fora del moviment 

és complicat, és més fàcil dir 

que som joves i obrers, que 

dir que som cristians. Però es 

un treball que hem d’anar fent 

perquè és part de la nostra 

identitat”, subratlla la Lorena.

Joves obrers que 
pateixen les incerteses 
del futur

“Com vols el teu futur? #Aquesta 

és la lluita!” ha estat la darrera 

campanya de la JOC: “Hem 

vist la realitat que viuen els 

joves: no saber què fer després 

d’acabar els estudis, taxes altes 

per accedir a la universitat, la 

s’acarnissa: “Ho fem a poc a 

poc, amb dificultat en alguns 

moments —admet la Lorena. 

Per això tenim aquest pla de 

curs, ‘Transmet el missatge: 

viu la JOC’ per poder treballar 

com transmetem el missatge 

des de l’alegria i l’esperança. 

Sobretot sent conscients que 

som classe treballadora i hem 

de lluitar pel que és nostre però 

conjuntament, igual que va fer 

Jesús en el seu temps”.

Cal sumar-hi el factor de la 

descreença entre els joves. Al 

Baròmetre sobre la religiositat, 

un 35% dels joves de 16 a 24 

anys es consideraven ateus 

i un 12,3% agnòstics, davant 

d’un 28% que es consideraven 

catòlics: “És complicat, la 

majoria dels militants i dels nois 

Germans en camí

“Hem de lluitar 
pel que és 
nostre però 
conjuntament, 
igual que va fer 
Jesús en el seu 
temps”, Lorena 
Cabrera



Per Àngela Rodríguez  |  Fotos: Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

És possible viure millor 
consumint menys? Com es 
pot portar una vida més 
senzilla en una societat 
capitalista com la nostra, on 
el consumisme és el rei? No és 
fàcil, però hi ha fórmules per 
fer-ho i cada cop són  
més els corrents de 
pensament i els moviments 
que advoquen per un estil 
de vida de decreixement i de 
consum conscient.

Un dels principals valedors 
d’aquestes teories és Federico 
Demaria, investigador 
de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals 
(ICTA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
i membre del Col·lectiu 
Recerca i Decreixement 
(www.degrowth.org). En la 
seva opinió, “l’hegemonia 
del pensament diu que 
es necessita creixement 
econòmic, però aquesta és 
una mirada molt curta. La 
humanitat ha viscut centenars 
d’anys sense creixement 
econòmic”. Federico Demaria 
afegeix que “les repercussions 
socials del creixement 
són iguals a zero, ja que 
la recuperació ha arribat 
als bancs i als poderosos, 
però no a la gent del carrer. 
La meva cosina segueix a 
l’atur per molt que parlin de 
recuperació econòmica”.

CANVIAR A UN CONSUM
MÉS CONSCIENT, 
EL NOSTRE REPTE

En la mateixa línia se situa 
Toni Lodeiro, autor del llibre 
Consumir menos, vivir mejor i 
membre de la revista Opcions, 
qui ens retorna la pregunta a la 
inversa: “Més aviat ens hauríem 
de preguntar si es pot viure 
millor de manera consumista i 
si som més feliços consumint 
més”. I posa un exemple bastant 
clarificador: “Si m’encaparro a 
comprar-me un Mercedes, hauré 
de fer més hores extres i no 
podré passar tant de temps amb 
la família. El consumisme exigeix 
sacrificis que ens resten qualitat 
de vida”. Toni Lodeiro opina 
que “hauríem de repensar les 

nostres prioritats i tornar a situar 
al centre la salut, la família, la 
gent estimada, la lectura i altres 
aficions”. I es pregunta: “Què 
és millor? Passar temps amb la 
família o tenir un cotxe nou cada 
cinc anys?”.

La societat del creixement 
pot haver arribat a la seva 
fi, tot i que molts sectors 
s’entesten a proclamar que 
sense creixement no es podrà 
sortir de la crisi. Tot el contrari 
del que defensa el Col·lectiu 
Recerca i Decreixement 
(Research & Degrowth) del qual 
forma part Federico Demaria, 
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La Fira de l’Economia Solidària de Catalunya, 
que es va celebrar el passat octubre i que 
enguany tenia per lema “Terra compartida, terra 
cooperativa”, és un aparador interessant on es 
poden observar opcions econòmiques alternatives.

NOUS ESTILS DE VIDA EN UNA SOCIETAT SENSE CREIXEMENT

Educa



que ha presentat deu propostes 
de polítiques públiques per 
aconseguir la prosperitat 
sense creixement econòmic. 
Entre aquestes propostes, 
hi ha l’abolició del PIB com 
a indicador de progrés, la 
reducció i el repartiment del 
treball, la instauració d’una 
renda bàsica i una renda 
màxima, la reestructuració 
i eliminació de part del 
deute, l’establiment de límits 
ambientals i una transformació 
a llarg termini del sistema fiscal. 
Demaria pensa que “si decidim 
canviar la perspectiva política 
pública, la classe obrera ha de 
tenir més oportunitats, hem 
de passar a l’acció, però fer 
passes a poc a poc, ja que tot 
allò que és desconegut crea 
desconfiança i genera por”.

Generar menys residus

L’autor del llibre Consumir 
menos, vivir mejor coincideix 
amb Demaria en la idea que 
“els recursos són finits i estem 
matant la gallina dels ous 
d’or, com és el petroli. Però 
no es tracta de decréixer 
en qualitat de vida, sinó al 
contrari. Apostem més aviat 
per decréixer en el consum de 
matèries primeres, de coses 
d’usar i llençar, i decréixer 
en generació de residus. 
En canvi, hem de reutilitzar 
més els materials i reciclar”. 
Toni Lodeiro matisa, però, 
que “només amb les bones 
voluntats individuals no n’hi 
haurà prou. Necessitem un 

Altereconomia
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canvi cultural, i pensar que és 
millor reparar que comprar de 
nou, però també necessitem 
un canvi estructural del model 
socioeconòmic; per exemple, si 
reparo la liquadora i em costa 
igual que si me’n comprés una 
de nova, i a sobre només em 
dura un any, em sentiré idiota”.

Però, tot i que un canvi 
estructural en el nostre  
model de vida necessiti 
la implicació de les forces 
polítiques i econòmiques i 
reformes de les lleis per garantir 
aquests objectius —cosa gens 
fàcil d’entrada—, els ciutadans 
i les ciutadanes podem fer 
moltes coses per aportar el 
nostre gra de sorra. Com diu 
Federico Demaria, “l’important 
és no quedar-se paralitzat ni 
ancorat en la sensació de no 
poder fer res”. Posar els nostres 
diners a la banca ètica, optar 
per les cooperatives, utilitzar 
més el transport públic o 
consumir menys en general 
poden ser algunes claus per 
contribuir a aconseguir canvis. 
L’investigador de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals 
aclareix que “com a moviment 
pel decreixement no proposem 
fer un sacrifici durant 30 anys 
per viure bé després, però 
potser si no et compres un 
cotxe nou cada cinc anys, no 
estaràs tan estressat”.

La publicitat també juga un 
paper decisiu en les nostres 
conductes com a consumidors 
i consumidores. Ho exemplifica 
perfectament Federico 
Demaria: “Si em bombardegen 
constantment amb missatges 
perquè compri, és difícil que 
m’hi pugui resistir. Jo tinc 
l’iPhone 4 i vull l’iPhone 6, però 
intento no comprar-me’l, tot i 
que en tingui el desig perquè 
els anuncis a premsa, ràdio i 
televisió em generen aquest 
desig”. I és que la publicitat 
representa el segon negoci 

del món després de les armes, 
mou molts milions i el seu 
objectiu és vendre, però també 
generar frustració.

El decreixement com a 
guany

L’aposta pel decreixement 
pot provocar la sensació de 
pèrdua, però els seus defensors 
consideren que és un guany 
i es basen en la fórmula - > +. 
En l’àmbit del consum potser 
no es tracta tant de consumir 
menys, com de comprar 
aliments de més qualitat però 
reduir la compra de roba nova. 
No es tracta de gastar més en 
calefacció, sinó en aïllament. 
No es tracta tant de decréixer 
com de redistribuir la riquesa o 
la despesa. Fins i tot l’encíclica 
del papa Francesc cita 
explícitament el decreixement, 
com recorda Federico Demaria: 
“És una encíclica increïble, 
sobretot la part que té a veure 
amb l’ecologia. És una anàlisi 
molt ben feta, fa tota una 
crítica al progrés, i sosté que un 
cert grau de decreixement és 
necessari”.

Toni Lodeiro també recomana 
que no intentem fer-ho tot 
perfecte de cop, perquè no ens 
en sortirem. Però sí que ens 
dóna un consell: “No podem 
anar de màrtirs per la vida, però 

“El consumisme 
exigeix sacrificis 
que ens resten 
qualitat de vida”, 
Toni Lodeiro

“Les 
repercussions 
socials del 
creixement 
són iguals a 
zero”, Federico 
Demaria



sí fer un canvi cada mes per 
petit que sigui, perquè això ja 
és un avenç. Per exemple, es 
pot començar pujant per les 
escales, portant la teva pròpia 
bossa per comprar el pa, un 
altre mes passar-te a la banca 
ètica, anar a la feina a peu o en 
transport públic. Pot semblar 
molt poca cosa, però al final 
hi ha un canvi d’hàbits, un pas 
necessari per optar a una altra 
manera de consumir”. Com a 
membre de la revista Opcions, 
també ens recomana “gaudir el 
canvi, perquè mai no ho podrem 
canviar tot; el més important és 
començar i fer canvis a la teva 
vida aportant-hi il·lusió”. Lodeiro 
fa una crida perquè “intentem 
gaudir i fer que la nostra vida 
tingui més bon gust. El comerç 
de proximitat té millor gust que 
no pas un producte comprat 
en una safata de porexpan. Hi 
ha una altra manera de fer les 
coses; no només és desitjable, 
sinó també viable”.

Aquest procés de descoberta 
pren valor i es fa més gran 

quan és compartit. Toni Lodeiro 
assegura que “quan intentes 
canviar a contracorrent et pots 
sentir sol o estrany i, per tant, 
és molt important compartir 
el viatge. Conèixer gent amb 
qui comparteixes les mateixes 
inquietuds et dóna suport 
anímic i emocional. És molt 
més important el que aprenem 
a través de la convivència i de 
la consciència”. Un punt de 
vista que comparteix Federico 
Demaria, qui pensa que s’han 
de fer els canvis en comunitat: 
“Dubto que es pugui canviar el 
sistema de forma individual, però 
sí que es pot fer a la comunitat i 
l’Església és comunitat”.

Ara bé, es pot extreure una 
conclusió del moment en què 
ens trobem en l’actualitat i en 
la qual coincideixen els experts: 
no podrem viure mai més com 
abans. Catastrofista o realista, 
molts consideren aquesta 
sentència com a inapel·lable. 
Però, malgrat tot, resulta 
imprescindible no perdre mai 
l’esperança. Federico Demaria 

REPARAT  
MILLOR QUE NOU
Per a qui no sigui gaire 
enginyós a l’hora de trobar 
una nova vida útil als 
objectes que té a casa, ha 
estat pensat el projecte 
Reparat millor que nou. 
Aquest és un servei de 
suport i assessorament 
gratuït a ciutadans i 
ciutadanes per tal que 
es puguin reparar ells 
mateixos alguns aparells, 
mobles i utensilis que, 
d’una altra manera, 
s’haurien de llençar. Al 
seu local de Barcelona 
també organitzen tallers 
i xerrades de diferents 
tipus: costura, informàtica, 
bricolatge... així com 
mercats d’intercanvi com 
a mecanismes per evitar 
la generació de residus. 
El seu principal objectiu 
és fomentar totes les “R” 
per a una societat més 
sostenible ecològicament: 
Reduir, Reciclar, Reutilitzar 
i Reparar. I tot de manera 
gratuïta, fet que sembla 
impossible a la nostra 
societat de consum. 
És una bona proposta 
de canvi del model de 
societat de comprar i 
llençar. El projecte compta 
amb el blog http://
reparatmillorquenou.
blogspot.com.es i amb 
el web http://www.
millorquenou.cat.

considera que “el missatge 
de Jesucrist ens diu que fem 
coses, que passem a l’acció, 
perquè això té sentit, però no 
per esperar un retorn; sempre 
hi som a temps per fer les coses 
ben fetes”. I conclou que “la 
gent de classe treballadora 
hem de posar-nos en acció, no 
podem esperar que ningú faci 
les coses per nosaltres”.  

“El comerç de proximitat 
té millor gust que no pas 
un producte comprat en 
una safata de porexpan”, 
sosté Toni Lodeiro.
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Busquem, amb humilitat, contribuir a 

il·luminar el món del treball i la vida, 

amb la mirada que Jesús proposa: 

humanitzant i estimant, 

comprometent-nos amb els pobres i en 

situacions que ens envolten.

Salillum es publica gràcies a la 

col·laboració desinteressada de diverses 

persones que s'ocupen de redactar i 

corregir textos, il·lustrar i fotografiar. Els 

costos corresponen a la impressió i 

enviament.
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