
Resum curs 2018-2019

En aquest curs al desembre vam fer una exposició a Abrera durant una
setmana sobre les injustícies socials que va inaugurar l’Arcadi Oliveres.
Aquesta va ser la nostra trobada d'Advent.

La trobada de final de curs va ser a Castellbisbal, a una interessant xerrada
del Josep Oró sobre Mans Unides i els seus projectes.



Resum curso 2019-2020 zona Montserrat

Va ser un curs difícil, tot va començar bé però es va veure tallat pel
confinament.
La primera trobada va ser la d'Advent i la vam poder celebrar. Va ser una
emotiva trobada on vam visitar l´Hospital de Campanya de Santa Anna a
Barcelona.

Després d’això el curs va quedar aturat, tant en lo referent a trobades com a
reunions. L’era de les reunions on-line com a eina per a tothom va començar

aqui.



Resum curs 2020-2021 zona Montserrat

Petit comitè de Zona: No n’hi ha. Els conciliaris fan rotació, a cada reunió
ve un diferent, igual que alguns responsables de grup que no és una persona
fixa sinó que a cada reunió ve un i després es passen les informacions. És
difícil trobar responsables i relleus pels responsables que hi ha actualment,
alguns porten molts anys fent aquesta tasca. Les tasques de secretari també
estan repartides: les convocatòries i les actes les fa l´Eva Molina del grup
Abrera i la Mª Jesús Gaona del grup Castellbisbal fa de representant a les
reunions del Comitè General.

Reunions del Comitè de Zona: Ens vam trobar cada mes, de manera
virtual degut a les restriccions de la pandèmia.
Les dates van ser:
9 de novembre 2020, 14 de desembre 2020, 8 de febrer 2021, 8 de març de
2021, 10 de maig de 2021 i 14 de juny de 2021.

En aquestes reunions principalment vam parlar de l´estat dels grups, vam
organitzar les trobades del curs a l´advent, quaresma i final de curs i vàrem
comentar  les decisions que es van prendre al comitè general.
També es van organitzar, com cada curs, Estudi d´Evangeli entre els grups
de la zona: Al comitè triem qui ho farà amb qui i després entre els grups trien
el dia que els hi va millor i es troben. Aquest curs també va ser un estudi
d'Evangeli online però l´experiècia var ser valorada positivament pels grups.

La trobada d´Advent va ser online. el 19 de desembre del 2020. Vam
passar un documental sobre la cooperativa Mondragón i malgrat el
confinament el fet de fer-ho virtual va donar lloc a una gran participació. El
tema va ser molt interessant i després del documental s´inicià un col.loqui
amb una gran participació. Va ser una trobada molt lloada i enriquidora, on es
van compartir moltes idees. El tema va ser encertat i amb ganxo.



La trobada de Quaresma també va ser virtual, el 20 de març del 2021.
Cada grup va preparar un testimoni basat en el lema “ Incertesa en
l'esperança” durant la trobada els van posar en comú. També van fer un joc
amb el fil conductor “ Què ens ha suposat aquest temps de pandèmia?” un joc
interactiu on cada un escrivia una frase curta o una paraula responent a les
preguntes que es feien, i les respostes anaven dibuixant un núvol on les més
repetides eren més rellevants.
Va ser una trobada força interessant i  una participació elevada.

Setmana Santa va ser bastant seguida en el format online que es va
presentar, força gent es va anant connectant i en general l´ opinió va ser
bona.

La trobada de final de curs va ser el 26 de juny a la tarda. Va ser
presencial i això va fer que fos molt entranyable, vam valorar que només el fet
de poder-nos trobar després de tant de temps, de veure'ns les cares per una
pantalla, ja era en sí quelcom molt important. Vam passar un documental,
“Esglèsia confinada” vam debatre una mica i després vam compartir
l'Eucaristia i alguna cosa per picar que havíem portat. Una trobada que es va
gaudir molt pel fet de poder estar junts.

Com a reptes el Comitè no es va marcar cap en concret, però un repte
pendent és el d´aconseguir engrescar a la gent perquè es renovin els
responsables. Cada cop costa més i els que hi són cada cop estan més
temps perquè no troben substitut.



Resum del curs 2021-2022 zona Montserrat

Petit comitè de Zona: No n’hi ha.Continuem igual que els cursos anteriors:
els conciliaris fan rotació, a cada reunió ve un diferent, igual que alguns
responsables de grup que no és una persona fixa sinó que a cada reunió ve
un i després es passen les informacions. És difícil trobar responsables i
relleus pels responsables que hi ha actualment, alguns porten molts anys fent
aquesta tasca. Les tasques de secretari també estan repartides: les
convocatòries i les actes les fa l´Eva Molina del grup Abrera i la Mª Jesús
Gaona del grup Castellbisbal fa de representant a les reunions del Comitè
General.

Reunions del Comitè de Zona: Les reunions han continuat sent online
perquè són més còmodes per tothom, estalvia desplaçaments i també hem
observat que l'assistència és major. Són cada mes a excepció dels mesos de
Nadal i Setmana Santa.

Les dates van ser:

8 de novembre 2021, 13 de desembre 2021, 7 de febrer 2022, 7 de març de
2022, 2 de maig de 2022 i 13 de juny de 2022.

En aquestes reunions principalment vam parlar de l´estat dels grups, vam
organitzar les trobades del curs a l´advent, quaresma i final de curs i vàrem
comentar  les decisions que es van prendre al comitè general.

També es van organitzar, com cada curs, Estudi d´Evangeli entre els grups
de la zona: Al comitè triem qui ho farà amb qui i després entre els grups trien
el dia que els hi va millor i es troben. Aquest curs alguns dels estudis van ser
presencials i va ser molt emotiu i enriquidor el fet de trobar-nos de nou.

Trobada d’Advent: Aquest curs va ser presencial a la Parròquia de Sant
Llorenç d’Hortons. Va consistir en l’emotiu testimoni d'una parella que va
compartir la seva experiència missionera en família. Va ser una vivència
franca i molt propera que va ser molt ben valorada per tots els grups
participants.

Trobada de Quaresma: La van fer a Gelida, va consistir en compartir
l’Eucaristia, molt ben preparada pels grups d’ACO de Gelida, amb la



comunitat. Després van fer una pregària en una capella propera molt
acollidora, el lloc va fer que encara ens trobéssim més bé. La pregària ens va
fer participar a tots i sentir-nos propers i en comunitat.

Setmana Santa: La nostra zona va fer la gresca del dissabte a la nit. Es va
organitzar entre tots els grups, tothom va posar el seu granet de sorra i això
va fer que el nostre Bingo musical fos tot un èxit. També cal dir que després
dels anys de pandèmia sense una Setmana Santa presencial, va fer que
aquesta fos inoblidable.

Trobada de final de curs: Aquesta trobada no va tenir gaire èxit. La
participació va ser baixa, creiem que segurament degut a les dates, principis
de juliol, que tothom té feina o ganes de vacances. Va consistir en compartir
la missa amb la comunitat de Sant Andreu de la Barca i després gaudir d’ un
vermut de germanor on van disfrutar de la companyia d’aquells que feia
temps que no veiem.

També s'ha de parlar de la Trobada d'iniciació que va tenir lloc al Prat de
Llobregat al finals de maig entre els grups més joves de l’ACO. Va ser una
trobada preparada amb molta il.lusió, amb una bona resposta. Tot un èxit.

El nostre repte pel curs que bé és aconseguir una participació més nombrosa
a les trobades, intentant canviar les dates i també la forma de fer-les.


