
 

 
 
 

 
 

XXXV JORNADA d’ESTUDI  
25 de febrer 2023 

Seminari Conciliar de Barcelona 
La trobada, presencial, serà retransmesa per streaming 

 
 
 

I si escoltem la gent jove? 
 

"Mai la transmissió de la fe  
ens havia costat tant entre generacions" 

 

"Mai no havíem compartit tan pocs espais amb els joves" 
 

"Mai no havíem tingut tant la impressió que viure la fe de forma 
compromesa, a l’estil de la JOC, és anar contracorrent" 

 
"Mai no havíem percebut una bretxa cultural d’aquesta dimensió" 

 
"Mai els joves no havien estat tan idealitzats 

 i tan menystinguts simultàniament per la nostra societat" 
 
 
 



 
 
 
 
¿Vols dir que no ens passem de voltes amb el pessimisme? 
 
Per descomptat.  En primer lloc perquè el fet que molts de nosaltres 
(que, ai, ja tenim una edat!)  no coneguem què pensen i què fan els 
joves, o que ens en sentim vitalment molt distants, no vol dir que 
aquests no tinguin vida, compromís, anhels, confiança…Els 
militants de la JOC en són una mostra. I no pas l’única. La “bretxa 
generacional”, que sens dubte existeix, de vegades no ens permet 
adonar-nos-en.   
 
I en segon lloc perquè, com molt bé diu el papa Francesc a Christus 
vivit (cfr. 67), la mirada de Déu Pare comporta la capacitat de 
trobar camins on els altres només veuen muralles i l’habilitat 
de reconèixer possibilitats on els altres només veuen perills.  
 
L’equip de la Pastoral Obrera de Sant Feliu, on en aquests 
moments no hi ha cap grup de JOC, s’ha animat aquest curs a 
apropar-se a uns quants joves per preguntar com estan i què 
esperen de la vida, ben convençuts que el primer pas que hem de 
fer tots plegats és escoltar la gent jove. Podeu trobar les seves 
respostes en el nostre canal de youtube 
 
Un tastet del seu testimoni i els testimonis en viu de militants de la 
JOC seran el punt de partida de la XXXV Jornada d’Estudi de la 
Pastoral Obrera de Catalunya. Per reflexionar entre tots plegats i, 
sobretot, per donar suport a la JOC i per veure com cadascun de 
nosaltres i cadascun dels nostres moviments, podem col·laborar 
per transmetre la Bona Notícia de Jesús Ressuscitat a tots els 
joves de Catalunya.  
 
 

https://youtube.com/playlist?list=PL9gcF99wyed-g03dLtoKmzFQEXioOAQnH


HORARI 
09:00 h. Acolliment 
09:30 h. Benvinguda i presentació Pregària inicial 
10:00 h. Presentació de la Jornada  

Com ovelles sense pastor? Interrogants i inquietuds de 
la Pastoral Obrera. Mercè Solé  
Escoltem uns quants joves. Video-resum de les entrevistes 
fetes per l’equip de Pastoral Obrera de Sant Feliu 

10:45h. Presentació del manifest del 8 de març i el material que 
l’acompanya 

11:00 h. Descans 
11:30 h. Taula rodona 

De jove a jove. Processos d’empoderament i 
evangelització des de la JOC. Amb Jordi Carrasco, Mar 
Argueta i Laura Domínguez. Modera: Mercè Clúa  

12:30 h. Reptes i prioritats de la Pastoral Obrera en relació als 
joves. Col·loqui i debat. 

13:15 h. Conclusions 
13:30 h. Comiat 

 
 
 
INFORMACIÓ D’INTERÉS 

•  La Jornada tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona  
(c. Diputació 231 · Barcelona)  

• Podreu seguir la jornada per videoconferència. Tant si ens 
acompanyeu presencialment com a distància, inscriviu-vos, si us 
plau aquí.  

• Data límit d’inscripció, 23 de febrer de 2023 
• L’aportació a la Jornada serà de 5€, inclou l’esmorzar 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgl6BdvNMIyrzIX6-C0HGe8W46sTMQLS4JSNE9v54EFFAnFg/viewform


 
COM ARRIBAR-HI 

 
Amb metro: 
<L1> Plaça Universitat 
<L2>Passeig de Gràcia o Universitat 
<L3> Passeig de Gràcia o Catalunya 

 
Amb tren: 
Passeig de Gràcia o Catalunya 

 
Amb cotxe: 
Avinguda Diagonal i baixar per c. Balmes fins el c. Diputació. Es 
podrà aparcar al mateix Seminari. 

 
 
 
 
 
 
 
  

c. Sant Pau, 101  ·  08001 Barcelona  ·  933011568  ·  pastoral.obrera.cat@gmail.com 
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