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i propostes evangèliques 
 

 

 



Benvolgudes amigues i amics de la Pastoral Obrera de Catalunya! 

Ens disposem a celebrar la nostra XXXIII Jornada d’Estudi en el 

context de pandèmia de la Covd-19. L’any passat vam tenir la sort de 

poder-les celebrar uns dies abans del confinament dur de tres mesos 

que vam patir, i que tant ens ha canviat la vida social i personal. Qui 

ho hauria pensat en la Jornada que vam dedicar al diàleg social? Un 

dels canvis ha estat la necessitat d’adaptar-nos a les reunions 

virtuals. I aquesta nostra Jornada serà la primera en aquest format 

virtual!!! 

Com sabem i patim, les conseqüències per la vida, la salut i la vida 

social, i especialment laboral està sent terrible per molts treballadores 

i treballadors. Tot i així, tenim el risc d’acostumar-nos a veure com a 

normal aquesta situació i a restar indiferents davant unes xifres i 

estadístiques fredes i anònimes. Sobretot si no ens toca a nosaltres. 

Davant d’aquesta realitat, volem contemplar i escoltar aquest poble 

que forma part de nosaltres mateixos, per acollir les crides de Déu en 

els seus crits i esperances.  

La Jornada la plantegem com un Veure i un Jutjar, deixant l’Actuar 

per després de les Jornades, on cada militant, cada Moviment, cada 

Delegació i com a SIPOC poder plantejar-nos la nostra presència i 

acció enmig d’aquests col·lectius de germanes i germans amb la 

voluntat de aportar canvis per la transformació que humanitzi d’acord 

ama la dignitat de les persones als ulls de Déu. 

D’acord amb aquest plantejament tindrem una taula inicial de tres 

testimonis: des dels joves, des de les persones en atur, i des dels  i 

treballadores emigrants “sense papers”. Després, una aportació de 

Francisco Pérez, militant obrer cristià de Zaragoza, vinculat de molts 

anys a la GOAC i a la Pastoral Obrera de Zaragoza, de la que ha 

estat responsable diocesà. La seva aportació voldrà ajudar-nos a fer 

una lectura creient d’aquesta realitat des de la Paraula de Déu, que 

no deixa de cridar-nos a fer-nos col·laboradors seus en el seu 

projecte d’humanitat. 

Animeu-vos a participar. Us hi esperem!! 



Programa 

 

 
 

   

Inscripcions 
La Jornada es celebrarà a través de la plataforma Zoom. Dies abans 

a la jornada rebreu un correu amb l’enllaç i les indicacions per unir-

vos-hi. Per això és important que formalitzeu la vostra inscripció. 

 

Us podeu inscriure a la Jornada a través del 

formulari on-line 

 

 

O bé a través de la secretaria de la Pastoral Obrera: 

Telf. 933  011 568 

pastoralobrera@arqbcn.cat 

 

  9:45h - Acollida virtual  

10:00h - Benvinguda i presentació 

              Pregària 

10:30h - Taula de testimonis i diàleg 

11:15h - Descans 

11:30h - Ponència 

12:30h - Diàleg 

13:00h - Lectura del comunicat  

              Pregària 

              Comiat 

 

https://forms.gle/BNMNyLB4BoJkJuzk6

