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ELS ELEMENTS FUNDANTS DE LA 

VIDA RELIGIOSA: ALTERNATIVA PEL 
MÓN D’AVUI? 

 
Programa de treball i horari 

 

 

  9,30 Acolliment 

10,00 Pregària  

10,15 Presentació de la Jornada   

10,45   Taula rodona          

11,45 Descans 
 

 

12,30  Treball de grups 

14,00   Dinar 

15,30   Posada en comú-Síntesi  

17,00   EUCARISTIA 

            Comiat 

 

Com arribar:  
Amb metro:  

L3 (verda) fins a Passeig de Gràcia o Catalunya, segons convingui. 
L1 (vermella) fins a la Plaça Universitat. 
Amb cotxe:  

Avinguda Diagonal i baixar per C/. Balmes fins al C/. Diputació. Es podrà 
aparcar al mateix Seminari. 
Amb tren: fins a Passeig de Gràcia o Catalunya, segons convingui.  
Important: 

• Per apuntar-se a la Jornada cal trucar a Carme, tel. 93 412 15 51 
o escriure a:  pastoralobrera@arqbcn.cat    

• Preu del dinar: 15,00 Les persones que no es quedin a dinar, la 
seva aportació serà de 3€ 

 

 

 

Presentació 

 
 
Germanes i germans, novament us tornem a convocar, 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 continuar compartint l’experiència i la recerca  del tipus de 
presència que la vida religiosa ha de tenir entre la gent dels nostres barris, 
avui.  

En continuïtat amb les Jornades del 2007 i el 2008, volem mantenir 
l’actitud d’escolta de l’Esperit, per discernir i concretar junts, alguns 
accents en l’estil  de la nostra presència entre la gent senzilla i pobra d’ara.  

 
Volem afrontar l’Actuar, després del Veure i el Jutjar fet fins ara. 

De la Jornada del curs passat sortia una intuïció que es va fent 
convenciment: els elements fundants de la vida religiosa continuen sent una 
veritable alternativa de vida humana i humanitzadora pel nostre món. 
Aquests elements els concretem en: una vida comunitària, que implica 
compartir la pregària i els bens. Tres aspectes que poden suggerir que una 
altra vida és possible més enllà de d’individualisme i de la massificació,  de 
la superficialitat, el soroll i la desconfiança, de l’acumulació depredadora i 
consumista...  

És per això que partirem d’una taula rodona on tres comunitats ens 
presentaran les vivències i els reptes d’aquells elements fundants de la vida 
religiosa, i un parell de laics, ens diran quina vida religiosa esperen de 
nosaltres.  

En el treball de grups, continuarem aquest diàleg a partir de 
l’experiència de cadascú. I en la posada en comú, intentarem, amb l’ajut del 
P. Josep Mª Rambla, sintetitzar i concretar algunes de les propostes que 
surtin.  
 La pregària i l’eucaristia seran moments qualitatius per sentir-nos 
amorosament acompanyats i enviats per Jesucrist, a viure joiosament el ser 
signes de la seva vida de plenitud, a la qual continua convidant a tothom.  

 
 
Us esperem!!!   


