
XIIIa Jornada
de religioses i religiosos
en barris obrers i populars
2006

Dissabte  25 de novembre de 2006
CEP (Centre d’Estudis Pastorals) - Rivadeneyra 6, 3r. Barcelona

CONTEMPLEM COM 
LA VIDA ALS BARRIS 

ENS ENRIQUEIX

Programa de treball i horari

9,30 Acolliment
10,00 Pregària i presentació
10,15 Treball del “VEURE”

- Síntesi del treball 
previ*

- Treball de grups
11,15 Descans
11,30 Treball del “JUTJAR”. 

Aportació del ponent **

12,30 Treball del “JUTJAR”. 
Treball de grups

14,00 Dinar
15,30 Treball del “ACTUAR”. 

Posada en comú i 
Eucaristia

(S’acabarà entre les 17,00 i les  
18,00 h)

* La proposta de “treball previ”, segons es planteja en la presentació de la Jornada.

** Ens ajudarà a reflexionar amb la seva aportació l’Isidre Ferreté

Important:
• Per apuntar-se a la Jornada cal trucar (tel. 93 412 15 51) o escriure 

(pastoralobrera@arqbcn.cat) a la Carme. 
• Cadascú s’ha de portar el dinar
• Hi haurà servei de begudes i màquina de cafè
• Aportació (indicativa): 2 €



Presentació

Novament la Pastoral Obrera de Catalunya convoca una 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars. 
L’experiència ens va dient que és un dia ben aprofitat, en el qual 
compartim l’experiència i l’amistat a més d’aprofundir en la temàtica 
proposada i celebrar la fe.

La jornada d’aquest any pretén retrobar el sentit d’estar vivint 
als barris, descobrint no només el que aportem sinó el que ens aporta 
a nosaltres, avui.

Ens semblava que fóra bo que hi assistíssim havent-hi pensat 
abans. Per això us proposem un treball previ, personal i/o comunitari 
per tal d’arribar a la trobada amb coses a dir. També vèiem que si 
aquest treball previ es feia amb suficient antelació com per poder-lo 
enviar abans, en faríem una síntesi que tindríem com a punt de 
partença de l’encontre. De tota manera, qui no l’hagi enviat podrà 
afegir la seva aportació en un petit treball per grups que hi haurà 
seguidament a la presentació de la síntesi, com podeu veure en el 
programa.

Pel treball previ us proposem aquestes qüestions:

1. ¿Què t’aporta, a tu i a la teva comunitat, el fet mateix de viure 
en un barri, “amb” la gent?

2. ¿Com hi trobes realitzat el carisma de la teva congregació?
3. ¿Què és el que avui et/us motiva a continuar en aquesta 

opció?

Esperem no només la participació el dissabte 25 sinó, també, 
les aportacions de tothom!!!

Fins ben aviat!!!
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