
ESBOTZEM LA PANDÈMIA I RESSUSCITEM A LA VIDA!

Avui, hem esbotzat la pandèmia que ens tenia atrapats i angoixats i hem ressuscitat a la vida, a
la vida amb els altres que, com nosaltres, creuen en la vida més enllà de l’abisme i la foscor.
L’evangeli de Pasqua ens ha indicat que no hem de buscar aquell que viu entre els morts. És ben
cert, en Jesús ressuscitat trobem la persona dignificada i el fanal per fonamentar la nostra
militància en el seu estil de vida. Una vida que ens omple d’alegria. Una vida que ja hem tastat
en la participació dels i les militants i de la iniciació en els actes organitzats, tant presencialment
com telemàticament, als dos racons, a la celebració de la Passió i en la pregària entorn de la
creu del divendres, en les pregàries del matí de cada dia i en la Vetlla pasqual. Una vida que es
transforma i es dignifica quan reivindiquem condicions dignes per a la joventut obrera, quan
trenquem amb l’oci consumista i amb l’esperit conformista, quan teixim xarxa per millorar la
nostra salut mental. Que la força de la Resurrecció ens animi a viure segons l’estil de vida de
Jesús i a estar sempre contents i agraïts, fixant la mirada en Jesús ressuscitat que ens va al
davant en la nostra acció col·lectiva.

A més a més, els i les militants de la JOC hem trobat aquell que viu, quan:

A la federació de Besòs 4.0, quan, tot i vivint una realitat difícil perquè la federació està
en dos municipis diferents, ha treballat per poder celebrar la TNI i Rams, ha treballat per seguir
transmetent per les xarxes socials la importància de la igualtat de gènere, ens ha ajudat a
començar els tres dies del Tridu pasqual amb la pregària. Ha fet visible la importància de la salut
mental, agreujada per la situació actual. I continua treballant en la preparació del 30 d’abril.

A la federació de Nou Barris, quan els militants continuen treballant per evangelitzar
els joves de la clase obrera. Quan han preparat la celebració de la Passió del divendres
juntament amb les comunitats parroquials i el racó del dissabte, coordinat per la militant Irene.
També quan els militants més adults finalitzen la seva etapa en la JOC alhora que els més joves
van assumint més i més responsabilitats. També amb els seus esforços a continuar portant el
Nadal a les famílies més desafortunades, sobretot en la situació actual de pandèmia.

A la federació de Vallès, quan es generen moments gratuïts de compartir encara que
sigui via online com a la Castanyada. Quan el nou grup de militants es connecta a l’Assemblea
Nacional, es pren uns mesos d’espera, per retrobar-se amb força a la celebració de la Pasqua.
Quan s’ajuden uns grups amb els altres per lluitar contra la desídia i fer activitat juntes, sortint
de caminada a La Mola, essent part activa a la TNI o la trobada de Rams, o jugant a l’Among Us i
preparant una fantàstica Vetlla pasqual.

A la federació de la Zona Sud–El Pla, quan la federació, tot i ser poquetes, ha buscat
eines per tal de continuar trobant-se sempre amb seguretat i s’ha superat a si mateixa
demostrant que hi ha o pot haver-hi una altra manera de funcionar si treballem totes juntes.
Quan ens han ofert dos colpidors testimonis per viure la celebració de la Cena del Senyor i la
Carolina ens ha preparat un interessant racó sobre les subvencions i també ha coordinat una
fantàstica i divertida gresca pasqual. Quan el respon federal ha compartit amb sinceritat i
valentia la situació al Comitè Nacional o a les determinades comissions per tal de continuar
lluitant i no rendir-se. També quan han cuidat el seu grup de 3r moment escoltant sempre les
seves necessitats i creant un vincle molt bonic amb elles dintre la federació.

A la pre-federació del Baix–Montserrat–Anoia (BAM), quan tot i ser només un grup
s’ha continuat participant en les trobades nacionals i en les planificacions en les diferents
comissions per tal de poder continuar treballant per a la pre-federació. Quan s’ha pres la
iniciativa i no s'ha deixat desanimar. Quan han preparat una magnífica pregària entorn de la



creu des de l’església de sant Llop de Sant Andreu de la Barca. També quan ha fet les trobades
en línia, no deixant que la situació de la pandèmia els aturés.

Quan el missatge de la JOC s’intenta obrir camí en altres indrets i amb altres joves de la
classe obrera, en concret a Girona i... on potser algun dia amb l’ajut de totes i tots, la JOC torni
a ser una realitat esperançadora.

A la Comissió Nacional de Campanya (CNC), quan tot just havent començat a treballar,
vam organitzar la primera Celebració de l’Acció online, amb un ambient de comunitat
immillorable. Quan ens vam sentir unides a Alcem La Veu en la preparació i posada en acció de
la Celebració. Quan som capaces de tirar endavant les tasques de la comissió, com ara recollir
les accions, ambients i propostes de campanya dels i les militants en la sensibilització. Quan els
i les respons federals juntament amb el RNC i el consi treballem les propostes de forma
conjunta, tenint en compte el criteri de totes i tots. Quan vam consensuar un lema de
campanya “Desescalem la precarietat: vacuna’t contra la indiferència”.

A la Comissió Nacional d’Iniciació i Extensió (CNIE), quan la comissió acompanya i fa el
treball de totes les trobades d’iniciació, superant tot el cansament i l’esgotament que la
pandèmia ens ha produït. Quan ens connecten cada mes a través de ZOOM per tenir reunions
de dues hores, sempre sense queixar-se, és en aquests moments on podem veure Jesús a
través del el propi esforç desinteressat i solidari per tal que la JOC continuï existint a través de
les noves xavales i nous  xavals d'iniciació.

A la Coordinadora Nacional i CANI, quan les coordinadores han estat presents i han
pogut preparar tota una TNI amb un format completament diferent dels altres anys, i ho han
aconseguit i han sortit victoriosos. Quan les coordinadores, totes noves o quasi, s’han
connectat a través de ZOOM sense saber els que esperava al darrere i sense conèixer les seves
companyes presencialment, no una sinó fins a 5 vegades. També quan han compartit les seves
experiències a les companyes per tal d'ajudar-les en les seves situacions, i no oblidem quan
hem compartit espais d'oci passant-ho bé.

A l’Equip Nacional d’Iniciació i Extensió (ENIE), quan l'ENIE ha acollit la nova
coordinadora i han fet equip per poder constituir-se fermament, tot i reunir-se presencialment,
quan han acompanyat la responsable nacional en totes les trobades, tot i ser per ZOOM, sense
queixar-se i sempre tenint una energia inesgotable. També quan hem compartit la nostra
situació social, econòmica, mental i ens hem cuidat entre nosaltres i per últim quan s’ha
preparat o acabat de preparar en les reunions tots els actes nacionals relacionats amb la
iniciació.

Al tercer moment, on s’ha forjat un procés de vida, que s’està acabant per donar-ne
pas a un altre, la militància. Aquest procés que ens fa creure en el futur de la JOC. Quan s’ha
preparat amb energia i il·lusió una acció entorn de la menstruació. Quan s’ha pogut continuar
treballant tot i la pandèmia en formar aquesta nova generació. Donem gràcies als iniciadors
que han superat les seves pròpies limitacions per proporcionar un espai segur i de formació a
tot el 3r moment. També quan els ponents han estat sempre disponibles per fer formació a
través de les plataformes virtuals com ZOOM.

A la Comissió Nacional d’Economia (CNE), quan tots els integrants ens hem fet nostra
la problemàtica actual de l’economia nacional i hem compartit aquesta preocupació amb la
militància. També a la participació de tots els membres a les reunions extraordinàries per
procurar que el treball de fons sortís de la millor manera possible i amb les ganes de solucionar
la situació actual de la millor manera possible, tractant de respectar al màxim possible el que
ens fa ser JOC.

A l’Equip Nacional de Consiliaris, quan els i les consiliaris acompanyem la militància en
la pandèmia i tenim cura que no caigui en la desídia i es mantingui l’esperit jocista, quan som



testimonis d’esperança i no la perdem esperant que la llavor germini i creixi no només per la
nostra acció sinó també per l’acció de Déu. També quan volem acompanyar en tot el procés que
es fa a la JOC, quan adonem de la importància d’acompanyar fent equip i equip d’acció amb
actitud humil, quan ens adonem que hem de tenir més la mirada amorosa de Jesús i vetllem
perquè no falti la pregària a cada reunió, quan veiem les ganes i la il·lusió de la militància per
arribar a d’altres joves, sobretot els més petits. També quan acompanyem, amb la nostra
mirada i actitud, els i les militants que defalleixen a no tenir por d’increpar el mal com Jesús. I
sobretot, quan trobem aquell que viu quan ens acompanyem mútuament consiliaris i
responsables en les relacions i les emocions.

Al Comitè Nacional (CN), es nota la maduresa dels seus membres, el seu creixement en
les decisions que anem prenent. Quan es posen al servei per fer comité nacional de manera
virtual amb alegria i esperança de poder canviar el món des de casa. També quan es
comparteix la vida federal, en aquest any tan complicat, transmetent l’esperança d’un
moviment viu.

Que la força del Ressuscitat ens sostingui i acompanyi, on tots i totes cercarem de viure segons
l’estil de vida de Jesús i a lluitar contra la indiferència. És ben cert,durant aquests dies hem estat
vacunats contra la indiferència!

Gràcies a l’experiència viscuda i celebrada aquests sants dies, cada militant s’ha convertit en
el/la jove que anuncia al seu equip d’acció, a la feina, al seu ambient familiar o d’amistats, al seu
equip o grup que el Senyor ha vençut l’arrel de tot sofriment humà: la mort.  Al·leluia!

Això ens anima, no sense un cert temor a la responsabilitat d’anunciar-ho a tothom. I per això
tenim la Campanya i el Pla de Curs!

Que la força del Ressuscitat ens hi acompanyi i ens hi sostingui!
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