
     

 

 

 

XV Jornada de religioses i religiosos 
en barris obrers i populars 

 
Dissabte  8 de novembre de 2008 
Col·legi Sagrat Cor (Besòs) 
C/. Lluís Borrassà, 16  
 

LA PRESÈNCIA DE LA VIDA 
RELIGIOSA ALS BARRIS OBRERS I 
POPULARS: ACOLLIR LES CRIDES 

DE DÉU, AVUI 
  

 
Programa de treball i horari 

 

 
  9,30 Acolliment 
10,00 Pregària  
10,15 Presentació de la Jornada i 

del VEURE  
10,45   Ponència: Josep M. Rambla         
11,45 Descans 
12,00 Treball personal 

 
12,30  Treball de grups 
14,00 Dinar 
15,30   Posada en comú i  
            diàleg 
17,00   EUCARISTIA 

 

Com arribar:  
• Amb metro: Besòs-Mar (L4, groga)  

• Amb cotxe:  Diagonal fins a Rambla de Prim  
   Ronda del Litoral, sortida 25 

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 

• Aportació (indicativa): 2 € 

 
 
 

Presentació 
 

 
 
Una vegada més us convoquem, des del Secretariat 

Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i la URC, a la Jornada 
de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars. Una Jornada 
per compartir el goig i la recerca d’una presència de la vida religiosa 
entre la gent dels nostres barris.  
 

En continuïtat amb les Jornades de l’any passat, volem 
seguir escoltant l’Esperit i discernir, avui, els accents de la nostra 
vida religiosa entre la gent senzilla, des d’una espiritualitat 
d’encarnació. 
 

A partit de les respostes d’un bon grup de comunitats a una 
enquesta que vam enviar abans de l’estiu, situarem la mirada que 
fem de la realitat dels nostres barris, presentant una síntesi. 
 

En un segon moment, i centrat en la Jornada, el P. Josep Mª 
Rambla ens ajudarà a acollir la presència i la crida de Déu en 
aquesta realitat, oferint-nos uns elements pel discerniment de la 
vida religiosa entre la gent dels barris populars, que sigui signe 
profètic de la vida nova de Jesucrist, viscuda en la fidelitat als 
consells evangèlics entre els pobres avui, des d’una espiritualitat 
horitzontal i d’encarnació. 
 

La reflexió personal i el treball de grups volem que ens ajudi 
a trobar llum per concretar la nostra presència, que vol accentuar el 
ser per sobre del fer, que la nostra acció sigui expressió 
sagramental del ser de la nostra vida religiosa, en el moment social i 
eclesial que vivim. Amb el convenciment, que la vida religiosa és un 
do de Déu a l’Església i al món. 
 
Us animem a participar a totes i tots, i a retrobar-nos en la nostra 
Jornada, veritable signe de fraternitat i missió. 
 
Fins ben aviat!!!   

 


