
			Valoracions	personals	de	la	trobada	de	Setmana	Santa		2016		
Viure	com	a	Ressuscitats	

Clariana	de	Cardener	(Can	Bajona),	dies	del	24	al	27	de	març	de	2016	
	

	
Nom	del	taller:		Taller	provocatiu	sobre	la	Pastoral	Obrera	
																														Jordi	Cordero	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	
	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 3	 3	

Bo	 2	 1	
Regular	 -	 1	
Dolent	 -	 -	

	

*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:			

Ajuda	a	reflexionar	sobre	coses	que	sabem	però	que	cal	reflexionar	i	
replantejar-me	l'essència	de	l'ACO.	Està	bé,	però	al	ser	un	taller	preparat	per	
una	altre	persona	va	dependre	una	mica	de	l'aportació	dels	militants.	Caldria	
obrir	el	contingut	i	debats	del	taller	a	tot	el	moviment.																																																																																

*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:																																																																													

Va	ser	molt	informal,	però	es	va	afavorir	la	participació.	No	van	llegir	la	
fotocòpia.		
	
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da:	
	
A	plantejar-me	la	meva	militància	cristiana	i	obrera.	En	la	importància	de	
conscienciar	sobre	la	O	de	l'ACO,	i	estar	més	atents	a	la	Pastoral	Obrera	i	
participar-hi.		En	revalorar	la	nostra	O	de	obrera,	la	importància	que	té,	
l'especificitat	que	ens	dona	com	a	moviment.	Ens	hem	de	formar	més	a	la	
zona.	Consciència	de	pertinença	a	la	classe	obrera		
	
*	Altres	comentaris	
	
Valoro	molt	la	disponibilitat	i	preparació	del	Jordi	Cordero.	Amb	temps	poden	
haver	talleristes	que	poden	preparar	els	tallers	encara	que	no	siguin	
especialistes.	
	
	



Nom	del	taller:		Estudi	d'Evangeli	
																													Miky	Aragón	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 2	 2	

Bo	 -	 -	
Regular	 -	 -	
Dolent	 -	 -	

*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:																																																																							
Potser	un	estudi	d'un	text	massa	extens.	Molt	ric.	
*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:																																																																	
Va	anar	molt	bé	que	fóssim	solament	set	persones.	Equilibri	entre	el	treball	
personal	i	el	compartir	en	grup.	
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da	
A	estar	més	atent	a	les	persones	del	meu	entorn	que	viuen	situacions	de	
"mort".	Com	veig	el	rostre	de	Jesucrist	en	els	rostres	de	tots/es,	especialment	
en	els	més	propers.			
*	Altres	comentaris	
No	hi	ha	comentari.	
	
	
	
Nom	del	taller:		El	compromís	militant	...	Resposta	a	la	crida	de	Jesús?	
																													Pere	Pérez	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 1	 1	

Bo	 -	 -	
Regular	 -	 -	
Dolent	 -	 -	

*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:																																													
No	hi	ha	comentari.	
*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:																																																										
M'ha	agrada	molt	que	partís	de	la	vida	de	cada	u.	Molt	enriquidor.	
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da	
Si	el	compromís	a	la	parròquia	es	militant	obrer.		
*	Altres	comentaris	
Molt	interessant	el	taller	d'oratòria.		
	



Nom	del	taller:		Com	transmetre	la	fe	als	fills	i	filles	
																													Jordi	Voltes	i	Mª	Lluïsa	Viñals	(juntament	amb	membres	
																													del	grup	Abrera	de	la	zona	Montserrat	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 4	 4	

Bo	 2	 2	
Regular	 -	 -	
Dolent	 -	 -	

	

*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:																																																																									

Molt	positiu	partir	del	testimoni	dels	talleristes.	Molt	necessari.	S'ha	
d'aprofundir	en	altres	tallers.		

*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:																																																																																																				

Valoro	positivament	que	el	taller	tingués	l'espai	de	compartir.	Adient.			
	
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da:	
	
Poder	escoltar	a	altres,	m'ajuda	a	obrir-me	a	altres	realitats	i	formes	de	fer.	
Sóc	més	conscient	que	estem	en	un	moment	de	canvi	i	renovació,	tant	a	
nivell	eclesial	com	del	món.		Els	moviments	no	estem	participant	molt	a	les	
parròquies.	Com	estem	una	mica	fora	de	les	parròquies.	Estem	en	un	
moment	de	canvis	en	l'Església.	Si	tenim	prou	cura	de	la	dimensió	espiritual	
dels	nostres	fills.	Hauria	de	buscar	estones	de	"contemplació"	amb	els	meus	
fill.	També	lloc	per	compartir	"la	vida".	M'he	trobat	interpel·lada	per	tot	el	
que	han	dit.	Em	sento	propera	a	la	vida	d'aquestes	persones.	Es	que	som	
molts	militants	que	tenim	la	inquietud	que	cal	canviar	coses	de	l'Església	però	
que	només	des	de	dins	ho	podem	fer.	
	
*	Altres	comentaris	
Gràcies,	a	la	parella	que	ha	preparat,	ens	ha	fet	un	servei	molt	bo.		
	
	
	
	
	
	
	



Nom	del	taller:	Accions	que	donen	sentit	a	la	nostra	vida.	
																												Josep	Anton	Cordero.	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 2	 1	

Bo	 -	 1	
Regular	 -	 -	
Dolent	 --	 -	

	*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:																																																										
M'ha	agradat	tindre	una	mirada	a	la	nostra	història.																																																																						

*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:																																																												
Bona	tolerància	a	la	nostra	dispersió.	Ha	faltat	temps	per	recés	personal.		

*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da:	
"Votem	quan	consumim".	En	reflexionar	més.		
	
*	Altres	comentaris:	
Concretar	més	si	el	taller	era	només	de	matí	o	de	matí	i	tarda.	M'he	sentit	
implicada	en	un	problema	personal	i	m'he	quedat	amb	inquietud	i	pensant	
que	hi	podria	fer.		
	
	
Nom	del	taller:	Les	primeres	comunitats	cristianes:	el	testimoni	dels	fets		
																											dels	apòstols.	
																											Ana	Maria	Jiménez	i	David	Masobro.	
	
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 1	 1	

Bo	 1	 1	
Regular	 -	 -	
Dolent	 -	 -	

*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:							
Molt	treballat.																																																																																																																																																																																						
*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:			
Potser	el	context	fer-ho	més	dinàmic.																																																																																				
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da:	
A	com	visc	la	comunitat.	He	conegut	com	funcionen	les	primeres	comunitats	i	
que	també	tenien	problemes.		
*	Altres	comentaris:	No	hi	ha	comentaris.	



Nom	del	taller:	Com	explicar-se	de	forma	eficaç.	Comunicar	bé	per	ser		
																												més	eficient.	
																												Joan	Francesc	Cànovas	
																														
*	Valoració	del	contingut	i	la	metodologia	
	

	 Contingut	 Metodologia	
Molt	bo	 1	 1	

Bo	 -	 -	
Regular	 -	 -	
Dolent	 -	 -	

	
*	Altres	observacions	sobre	el	contingut:																
	
No	hi	ha	comentari	
	
*	Altres	observacions	sobre	la	metodologia:								
	
Ha	faltat	una	mica	de	temps.																																																																												
	
*	En	què	t'has	trobat	interpel·lat/da:	
	
No	hi	ha	comentari.	
	
*	Altres	comentaris	
	
El	ponent	va	definir	el	taller	com	a	"poc	ACO"	Potser	seria	bo	buscar	nous	
tallers	que	"trenquin	esquemes".	
	
NOTA:	Hi	ha	dues	valoracions	que	no	han	posat	el	nom	del	taller.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*	Quins	tallers	proposaries	per	la	propera	Setmana	Santa	
		

*	Sobre	l'espiritualitat.	
*	Formació	Bíblica.	
*	Evangelis	de	la	resurrecció.		
*	Eines	per	a	la	pregària	personal.	
*	La	doctrina	social	de	l'Església.	
*	La	situació	del	mon	obrer	avui	dia.	
*	La	realitat	dels	exclosos.	
*	Eines	d'acompanyament.		
*	El	dret	a	la	informació	i	a	la	comunicació	
			(a	la	zona	tenim	proposta	de	tallerista	i		
			BCN	Nord).	
*	Les	incoherències	de	l'economia	global	i		
			La	nostra	personal.	Nocions	bàsiques.		
*	Classe	obrera	avui	i	consciència	de		
			classe.	
*	Sentit	de	moviment,	un	projecte	que	va		
			Més	enllà	del	grup.		
*	Un	més	pensat	en	la	iniciació,	més	
			dinàmica.	
*	Si	dret	d'asil	i	si	refugiats.	
*	l'Antic	testament.		
*	Aspectes	de	la	RdV.	
*	La	pregària.	
*	Compromís	en	el	treball	avui?	
*	ACO	i	moviment	evangelitzador	en	mon	
			obrer.		
*	L'Eucaristia:	font	de	vida	i	de	donació	del	
			perdó.		

*	Aturats	de	llarga	durada	
*	Joves,	atur,	feina	precària.	
*	Diversitat	de	religions,	coneixement		
			teòric	i	coneixement	entre	creients	de	la	
			seva	experiència.	Això	aquí	a	Catalunya.	
*	Crisi	ecològica	i	social.		
*	De	música	(cançons	que	ajudin	a	pregar)	
*	De	metodològica	per	compartir	la	fe.		
*	Com	son	les	nostres	relacions?.	
*	Primeres	comunitats	cristianes.	
*	La	comunicació	eina	eficaç.	
*	Accions	que	donen	sentit	a	la	vida.		
*	El	compromís	militant,	resposta	o	crida	
			de	Jesús?.	
*	Estudi	de	Evangeli.	
*	Fills	i	fe.	
*	Viure	la	fe	en	comunitat.	
*	Com	es	pot	treballar	l'espiritualitat?.	
*	La	fe	en	el	quotidià.	
*	Com	cuidar	de	treballar	persones,	avis.	
*	La	llei	d'estrangeria.		
*	Moment	històric	que	vivim:	llums	i		
				ombres	i	l'esperit	Sant	treballa!	
*	L'acció	catòlica:	(Pentecosta	de	l'Esperit		
				Sant!.	Les	quatre	notes.	

	


