
VIDA RELIGIOSA  

I IMMIGRACIÓ EN TEMPS 

DE CRISI 

 

 

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

• Cadascú s’ha portar el dinar  
  (podrem utilitzar el menjador)  
  
 
• L’aportació a la Jornada serà de 3€ 

 

IMPORTANT : 

XVII JORNADA DE RELIGIOSES/OS 

EN BARRIS OBRERS I POPULARS  

 

Dissabte 6 de novembre de 2010 

Seminari Conciliar de Barcelona 
C/. Diputació 231 

  
Com arribar 

  

 Amb metro: 
 L1 (vermella) fins a la Plaça Universitat 
 L2 (Lila) Passeig de Gràcia o Universitat 
 L3 (verda) Fins a Passeig de Gràcia o  
 Catalunya, segons convingui. 
  
 Amb cotxe: 
 Avinguda Diagonal i baixar per C/. Balmes 
 fins el C/. Diputació. Es podrà aparcar al 
 mateix Seminari. 
 
 Amb tren: 
 Fins a Passeig de Gràcia o Catalunya,  
 segons  convingui 

 



 

 

9:30 Acolliment 

10:00 Pregària 

10:15 Presentació de la Jornada i 

del VEURE 

10:45 Penència a càrrec de: 

 Quim Pons de Migra Studium 

11:45 Descans 

12:30 Treball de grups 

14:00 Dinar 

15:30 Posada en comú 

17:00 EUCARISTIA 

 Comiat  

 

Programa de treball i horari 

 

 

Germanes i germans, 
 
us convoquem de nou a la nostra Jornada de Religioses i Religiosos en Barris obrers i populars, que en-
guany serà la XVIIª. 
 
Després d’haver dedicat les tres jornades anteriors a reflexionar i discernir la nostra presència com a  vida reli-
giosa als barris, enguany la dedicarem a reflexionar i compartir sobre la realitat de la immigració als nostres 
barris. 
 
En totes les jornades anteriors anava sortint aquest tema, per la realitat que configura els nostres barris avui, 
com una preocupació que ens ha dut a ocupar-nos cada vegada més.  
 
Com sabem el col·lectiu immigrant, d’altra banda tant heterogeni, és un dels col·lectius que més pateix les 
conseqüències de la crisi.  
 
Des de la nostra opció compartida pels més pobres,  volem plantejar-nos plegats com està sent la nostra pre-
sència entre ells: les passes fetes, les dificultats, els interrogants. Sovint les nostres respostes van cap a les ne-
cessitats més evidents, però no volem oblidar que són persones amb totes les dimensions vitals: socials, fami-
liars, culturals, religioses...  I això és un repte per a nosaltres i les nostres parròquies: acollir-los, fer-los lloc, 
donar-los la paraula i responsabilitats a la nostra Església i a la nostra societat, començant per la realitat més 
propera. 
 
Volem partir de les diverses experiències que ja tenim, per això, us vam enviar un qüestionari, que acompa-
nyat d’un testimoni ens situaran en el Veure d’aquesta realitat complexa. En Quim Pons, jesuïta, director de 
Migra-Studium, ens ajudarà a aprofundir en el Jutjar i les pistes de cara a la nostra Presència i Acció de vida 
religiosa entre les germanes i germans nouvinguts. 
 
La URC i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, creiem que, una vegada més, serà una 
ocasió per fer experiència joiosa d’Església de comunió en recerca, amb els germans i germanes dels nostres 
barris i comunitats. I per això us convoquem i esperem a totes i tots.  
 

Pepe Rodado   


