
DIA DE LA CIJOC 

-FORMACIÓ PER INICIACIÓ-

13 DE NOVEMBRE 





COM I ON ES 
FUNDA LA 
JOC?

� La JOC va ser fundada per JOSEP CARDIJN

� JOSEP CARDIJN va ser un capellà belga, va viure entre el 
1882- 1967

� Va iniciar la seva labor pastoral entre els joves obrers belgues 
i europeus.



• La JOC és funda per  primer vegada al 1925 • Veritat de fe: els i les
joves obreres no són
màquines ni bèsties de
càrrega, són fills i filles
de Déu

• Veritat d’experiencia:
les condicions de vida
dels i les joves obreres
estan en contradicció
absoluta amb el destí
que Déu vol.

• Veritat de mètode:
l’única manera de superar
aquesta contradicció és
l’organització dels propis
joves en el si de l'Església



DIA DE LA CIJOC 
(13 NOVEMBRE)

� Coordinadora Nacional de la Joventud Obrera Cristina

� Formada per la presidenta, secretaria, tresorera i consiliari

El Secretariat Internacional de Joves Obrers (ICYCW o CIJOC ) coordina 60 
Moviments Nacionals delYCW. El ICYCW dona suport a el 

desenvolupament d'aquests moviments nacionals i la fundació de la 
JOC en països on encara no existeix.

� Té 3 objectius base que són, l’evangelitzar, formació i la representació

� Té la seva seu  ROMA



REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL 

AFRICA



REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL 

ASIA



REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL 

SUD-
AMERICA



REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL 

EUROPA



PREGUNTES DE REFLEXIÓ

• Coneixies qui és Cardijn? Quines són les seves  3 
veritat?

• En quin any es va fundar la JOC? T’ha sorprès l’any? 

• On és la seu Internacional de la JOC?

• Quins són els països on més t’ha sorprès que existís la 
JOC?



TESTIMONI 
DE 
L’ERNESTINA
BUCAR  AL YOUTUBE: 

” Testimoni Ernestina- Dia de la 
CIJOC 2020”

CANAL : 
JOC Catalunya i les Illes



PREGUNTES  DE REFLEXIÓ 

� Què és el que més t’ha cridat l’atenció del testimoni de l’Ernestina? 

� Què ha canviat en la JOC des que l’Ernestina era militant? Què no ha canviat? 

� Quines diferències trobes entre l’experiència de l’Ernestina en la JOC i la teva 
pròpia experiència ? I quines similituds? 

� Què penses de tot el que explica l’Ernestina sobre Cardijn? Diries que Cardijn és/ ha 
de ser referent pels joves de classe treballadora?


