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CAL PORTAR DINAR

Cal portar el dinar 
i les begudes

Hi haurà esplai per als 
nens i nenes

Compartirem el cafè 
i les pastes

Aportació econòmica 
per contribuir a sufragar 
les despeses de la 
Jornada General: 
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9.30 Acolliment i recollida del material del curs

10 Pregària (Diòcesi de Girona)

10.15 Benvinguda

10.30 Tancament del curs 2018-2019 (Comissió de 
Comunicació) i intervenció de la      

            Comissió de Formació i la Comissió d’Iniciació

11 Ponència de Xavier Casanovas

11.45 Torn de paraules i salutació dels convidats

12.15 Descans

12.30 Treball de grups

14 Dinar de germanor

15.30 Música tradicional amb l’acordionista Jaume Parra

15.45 Presentació del Pla de curs

16.15 Eucaristia (zona Vallès Oriental)

 Lectura manifest (Diòcesi de Còrdova)
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De nou comencem el curs amb la Jornada General —ja en 

portem 66 edicions! 

«Tu tens paraules de vida eterna», és el lema de la Jornada i 

del curs. Aquesta citació de l’Evangeli de Joan l’hem triat 

per tenir especialment present la formació, la línia de treball 

que vam escollir a l’XI Consell per aquest curs 2019-2020.

La pregària que ha preparat la diòcesi de Girona obrirà pas 

al resum amb què clourem el curs passat i la Comissió de 

Formació ens recordarà la rellevància d’aquest àmbit amb la 

posada en marxa del nou Pla de Formació. Comptarem amb 

la ponència d’en Xavier Casanovas, director de Cristianisme 

i Justícia, que dissertarà sobre la importància de formar-nos 

com a persones i creients. 

Després de dinar comptarem amb un breu concert 

d’acordió diatònic a càrrec del fill d’un militant, i us 

presentarem el Pla de Curs.

Celebrarem l’Eucaristia, preparada per la Zona Vallès 

Oriental, totes i tots en comunió amb el Crist que ens 

acompanya. I, al final, donarem lectura al Manifest que ha 

elaborat la diòcesi de Còrdova. I, tot això, amb l’ajuda 

logística durant la Jornada de les companyes i companys de 

la zona Montserrat.

Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar 

durant tot el dia o en els moments que us vagi bé, ens 

serveixi per celebrar i gaudir el que som amb joia i que ens 

predisposi anímicament i espiritualment per encarar el nou 

curs.
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