
 

SOM UN MOVIMENT   

 educatiu 

 evangelitzador 

  



CREIEM 

 en el valor i dignitat de cada jove 

 que cada jove ha de ser protagonista de la seva vida 

 en un món més just i solidari 

 en Jesús i el seu missatge i opcions per als més febles. 

 en la classe obrera i en la seva capacitat de 

transformar el món. 

  



QUE FEM A  LA JOC? 

 Revisió de vida 

 Trobades de formació 

 Campanyes 

 Festes 

 Campaments/Colònies 

 Celebracions 

 Convivències 

 Accions reivindicatives i 

transformadores 

 

 

 

 

 TNI (Trobada nacional 

d’iniciació 

 Festa de l’acció 

 Trobada de pasqua 

 Estudis d’evangeli i 

pregàries 

 Jornades esportives 

 Participació a les festes 

dels barris/poble 

 I molt més 



COM HO FEM? 

1. Ens organitzem: 
 Som un moviment dels joves per als joves. Som els mateixos 

joves qui decidim i dirigim el moviment i que fem en cada 

moment. 

 Els Equips de Revisió de Vida són el nucli i base de 

l’organització. 

 En equips de revisió de vida; que es coordinen entre ells (si són 

propers geogràficament) en federacions; aquestes es 

coordinen entre elles a través de la JOC Nacional de Catalunya 

i les Illes. 

 



2. Metodologia: 
 Revisió de Vida (veure, jutjar i actuar) és el mètode 

fonamental de la JOC: 

Veiem allò que passa al nostre voltant i intentem descobrir les 

causes i conseqüències que ens provoquen. 

Jutgem , és a dir confrontem aquesta realitat amb la Bona Nova 

de Jesús i la tradició humanista del Moviment Obrer , deixant-

nos interpel·lar. 

Actuem organitzats amb altres joves en petites i successives  

accions als llocs de treball, a l’escola, al barri... a partir d’allò 

que hem vist i valorat. 

 



QUI FORMEM PART? 

 Militants: Joves de 18 a 30 anys aprox. de Classe Obrera que 

ens organitzem en els grups de RdV i optem personalment per 

formar-ne part de la JOC. 

 Joves d’iniciació: joves de 14 a 18-19 anys aprox. que 

comencen un procés educatiu per tal esdevenir militants. 

 Consiliaris/àries: adults amb experiència de fe que, fent seves 

les opcions de la JOC, acompanyen els grups de militants i 

ajuden a viure la fe en el dia a dia.   

 

 



UNA MICA D’HISTÒRIA 

 La JOC neix a Bèlgica al 1925, fundada per Cardijn. 

 Va néixer per donar resposta a situacions de sofriment i 

explotació viscudes pels joves obrers i la necessitat de 

l’Església d’entendre’ls i organitzar-los.   

 A Catalunya fa començar al 1932. La seva forma d’organitzar-

se, així com el seu nombre de membres van tenir perfils 

diferents al llarg dels anys. 

 
  



‘’ UN JOVE 

TREBALLADOR VAL 

MÉS QUE TOT L’OR DEL 

MÓN’’ 
 

 

 

 

Joseph Cardijn 



 


