
Casa d’espiritualitat Claret
Rambla Sant Domènec, 5 (VIC)

Tel. 93 885 05 44

Trobada de Responsables
19 i 20 de febrer de 2022

Compromís militant, acció  
i evangelització a l’ACO

Com fer la inscripció 
Us podeu inscriure en el formulari https://bit.ly/3EdRpRD o, si 
ho veieu molt complicat, per mail a acocatalunya@gmail.com  
Data límit d’inscripció: dimarts 15 de febrer.     
** Donada la situació de crisi sanitària, us demanem que 
porteu el vostre certificat de vacunació contra la Covid 
19. Us recomanem també que us feu un test d’antígens el 
dia abans de l’inici de la trobada.

Com arribar-hi
Amb transport públic: Tren línia R3 de Rodalies
Amb cotxe: Per la C17 sortida 57 cap a la B-521/Vic (1) Sud.
Segueix pel carrer Eix Onze de Setembre/ Ctra. Barcelona/ 
N-152a cap a la Rambla de Sant Domènec a Vic.



HORARI
La trobada comença dissabte 19 a les 10:30h amb  

l’acollida i finalitza diumenge 20 després de dinar.

Dissabte 19 de febrer
10:30 Acollida

- Distribució del material 
- Distribució de les habitacions

11:00 Benvinguda i presentació de la dinàmica

11:10  ¿Per on podem entrar? Comença l’estudi  
 d’evangeli (Lluc 5,17-26) 

12:00  Pausa

12:15  La inquietant (¿?) línia D

12:45 “Vic, anella verda”. Contemplant meravelles

14:00 Dinar

16:00 Els reptes del compromís 

16:45 Pausa 

17:00 Treballant en grup

18:00  Pausa

18:30 Anem al cinema: Parásitos (Bong Joon-ho)

21:00 Sopar

22:00  Debat: ¿Què tal els paràsits? La classe obrera avui

Diumenge 20 de febrer

  8:45  Esmorzar   
  9:30  Hi ha més línies al XIIè Consell  
10:00   Els reptes de l’evangelització  
10:30   Treballant en grup
11:15  Pausa
11:30   Assemblea
12:00   Pausa
12:30   Eucaristia: Esbalaïdes, donem glòria a Déu
14:00  Dinar
Prenem la llitera i marxem cap a casa

Preus
ESTADA COMPLETA: Per poder cobrir les despeses generades, 
i depenent de les vostres possibilitats us demanem, si fos  
possible, fer un petit esforç i que la vostra aportació econòmica  
se situï entre els 75 i els 85 euros.

Compte a on fer l’ingrés:
Triodos Bank:  ES75 1491 0001 2920 0698 4526

Economia
La nostra Carta Econòmica al punt 3.3.2. diu: A les trobades  
per a responsables el cost d’infraestructura anirà a càrrec  
de l’ACO i les despeses de l’estada seran assumides per  
la zona i/o grup en cada cas.

Recordeu: l’estil de l’ACO és la bossa comuna.
Ningú no ha de deixar de venir per la qüestió econòmica. 
Sigues lliure per aportar fins on puguis, i sigues lliure, també, 
per aportar-hi una mica més per la gent que té més dificultats.  


