XXI
Jornada d’Estudi de la
Pastoral Obrera de Catalunya i les
Illes
______________________________________________________________
IMPORTANT:

14 DE FEBRER DE 2009
De 9:30 fins a les 18:00



Per dinar és imprescindible saber quants serem (12 de
febrer, data límit).



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

Seminari Conciliar de Barcelona
C/. Diputació 231
Telèfon 93 454 17 56

LA CRISI, TEMPS
D’ESPERANcES I



Data límit d’inscripcions: dijous 12 de febrer.



El preu de la Jornada és de 16,00€, si algú no es queda a
dinar, l’aportació serà de 3,00€

ALTERNATIVES Per al
MóN OBRER I ELS POBRES

______________________________________________________________
ORGANITZA:
Secretariat Interdiocesà
de Pastoral Obrera de Catalunya

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
La crisi financera, econòmica i social en la qual estem immersos la
vivim a diversos nivells: des de les noticies i les xifres macroeconòmiques que ens serveixen cada dia els mitjans de comunicació,
i des de la pròpia experiència, o la de persones properes, que patim
les conseqüències en forma d’atur, expedients de regulació
d’ocupació, impossibilitat de fer front a les hipoteques, regressió del
projecte migratori, etc.
És molt important copsar les conseqüències de tot plegat i deixar-nos
tocar per elles, intentant entendre les causes complexes de la situació
a la qual hem arribat, tasca no gens fàcil.
Fer-ho és una tasca imprescindible per a la Pastoral Obrera. Com
molts altres treballadors tenim el risc que les pors i les incerteses ens
paralitzin i entrem en la dinàmica del “campi qui pugui”.
És per això que oferim la nostra Jornada d’Estudis amb la intenció de
fer una mirada comprensiva i lúcida de la realitat que vivim, per
aprofundir en alguns elements de la fe, des de la Paraula de Déu i la
Doctrina Social de l’Església, per poder situar-nos i viure en aquesta
realitat, per continuar buscant alternatives, des de la clau de l’
esperança cristiana humanitzadora.
Creiem que és fonamental per a tots els militants obrers cristians fer
aquesta mirada sobre els presents “signes del temps” en els que Déu
ens parla, per seguir transformant la realitat segons el projecte del
seu Regne. La Jornada pot ser un bon mitjà per a fer-ho
col·lectivament.

HORARI DE LA JORNADA
________________________________________________________
9:30 Acolliment
9:45 Benvinguda i presentació de la Jornada
10:00 Pregària inicial
10:15 Ponència:
PONENT: Francisco J. Pérez, economista i militant de la
HOAC de Saragossa
12:00 Descans
12:30 Treball de grups
14 Dinar
15:30 Posada en comú i diàleg amb el ponent
16:30 Informacions
17 Eucaristia
18 Comiat

