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IMPORTANT: 
 
 
 
� Per a una bona organització cal saber quants serem.  

 

� Truqueu a la Carme. 

Horari: de  9 a  14 i de 15:30 18:30 

Telèfon: 93 412 15 51 o bé per correu electrònic: 

pastoralobrera@arqbcn.cat 

 

� Data límit d’inscripcions: dijous 7 febrer.   

 
� El preu de la Jornada és de 15,00€, si algú no es queda a 

dinar, l’aportació serà de 3,00€ 
 

______________________________________________________________ 
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Jornada d’Estudi de laJornada d’Estudi de laJornada d’Estudi de laJornada d’Estudi de la    

Pastoral Obrera de Catalunya i les Pastoral Obrera de Catalunya i les Pastoral Obrera de Catalunya i les Pastoral Obrera de Catalunya i les 
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9 DE FEBRER DE 2008 
 
De 9:30 fins a les 17:00 
 
Seminari Salesià Martí Codolar 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 1  
Telèfon 93 429 18 03 

 
 

 

ELS TREBALLADORS/RES 

IMMIGRANTS: UNA CRIDA A 

LA PASTORAL OBRERA  

  

  

 

ORGANITZA:  
     Secretariat Interdiocesà  
     de Pastoral Obrera de Catalunya 

 



 

 
 

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 
 

 
La presencia d’immigrants d’altres països i cultures entre nosaltres és     
un fet i una realitat molt notable en els darrers 8-10 anys. Sobre 
aquest fet, un fenomen mundial, hi ha moltes mirades possibles: des 
de la dimensió econòmica, des de la diversitat cultural, la diversitat 
religiosa... A més moltes enquestes d’opinió situen la immigració entre 
les principals preocupacions de la gent. I així ho comprovem en les 
nostres relacions quotidianes. 
  
Des de la Pastoral Obrera volem acostar-nos a aquesta realitat des de 
les persones concretes i tant pròximes a nosaltres a la feina, a 
l’escala, al mercat, a l’escola, als llocs d’oci, a les parròquies... 
Aquesta proximitat ens dóna ocasió de descobrir-los de la nostra 
mateixa condició de treballadors/es. Persones que, com nosaltres 
(encara que amb accents diferents) tenen la vida condicionada per la 
feina, unes determinades condicions d’habitatge, en uns barris 
concrets. Persones que tenen la seva història i els seus valors. Molts 
amb una forta vivència de la seva fe (diversa, com és evident). 

 

Des de la Pastoral Obrera hi ha companys i companyes que ja han 

començat una feina d’acostament, de diàleg, d’iniciatives... En 

aquesta Jornada volem afrontar-ho col·lectivament, des de el 

convenciment que els immigrants són una crida de Déu per a tots 

nosaltres, que hem de saber acollir i respondre, en la línia de 

potenciar la vida que el Pare vol per a tots els seus fills amb el 

conseqüent “combat” contra tot allò que la nega. 

 

 

 
 

 

 
 
HORARI DE LA JORNADA 

 ________________________________________________________ 

 
9:30 Acolliment 
 
9:45 Benvinguda i presentació de la Jornada  
 
10:00 Pregària inicial 
 
10:15 Testimonis i ponència 
 
PONENT: Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera i 
membre de Pastoral amb Immigrants (PAI) 
 
12:00 Descans 
 
12:15 Treball de grups  
 
13:30 Dinar 

 
15:30 Posada en comú i diàleg (centrat en els reptes als 
Moviments i   a la Pastoral Obrera) 
 
16:30 Informacions 
 
16:45 Pregària final i comiat 
 

 __________________________________________________



 


