
XII Consell de l’ACO
Sembrem grans de mostassa avui

Veciana, del 18 al 20 de novembre de 2022

Lloc: 
Casal La Salle Sant Martí

Ctra. BV-1001, km 5,9, 08289 Veciana 
Telf: 607 55 08 29



Amigues i amics,

Amb  goig,  us  convidem   al  XII  Consell   de  l’ACO,  que  
tindrà  lloc   els  propers dies 18, 19 i 20 de Novembre al Casal 
Sant Martí de Veciana amb el lema:  SEMBREM  GRANS  DE  
MOSTASSA  AVUI (Mt 13,31).    

El Consell és el  màxim òrgan de decisió del  Moviment  i  se  
celebra  habitualment  cada  4 anys (en  aquest  cas,  degut  a  
la  pandèmia,  han estat  5  anys). En ell  hi  són  representades   
totes les persones militants,  per  mitjà  d’un delegat o d’una 
delegada de cada grup de Revisió de Vida.

En  aquest  Consell,  desprès  d’un llarg  treball  previ, s’aprovaran  
els  següents  documents bàsics  del  Moviment  que han estat  
revisats i reformulats.

o Document d’Identitat

o Carta Econòmica

Les Normes de Funcionament i d’Organització de l’ACO es 
debatran i s’aprovaran a la trobada de responsables prevista 
per al mes de febrer del 2023.

Durant el XII Consell que aquí us presentem, també s’aprovaran  
les  línies d’actuació per als propers anys:

o Línia A: Militància, participació i sentiment de  pertinença.

o Línia B: L’espiritualitat d’ACO.

o Línia D: Acció, compromís militant i evangelització  
a l’ACO.

Tot això per donar resposta a  la  crida   de  Jesús,  que  ens 
porta  a  comprometre’ns  i implicar-nos  en  el  món  intentant  



HORARI 

Divendres 

 

19:00    Arribada i acollida

20:00    Sopar

21:15    Cerimònia d’obertura i Pregària inicial

      Benvinguda al XII Consell i salutació persones convidades 

          Presentació i aprovació del Reglament de Funcionament     

              del Consell

      Presentació i aprovació de la Mesa del XII Consell

      Objectius del Consell i Dinàmica

      Presentació de l’Informe de Gestió del Comitè General  

      Debat i votació

fer  créixer   el  Regne  de  Déu, i  portant  esperança  en  mig  
del món  del  treball  i  de les persones més  vulnerables  de  la  
nostra  societat.

 
Us convidem a tots els grups de Revisió de Vida a participar 
activament mitjançant el vostre delegat o delegada. És molt 
important el vostre compromís per fixar les línies de futur del 
Moviment!

Si podeu, porteu guitarra o altres instruments musicals :-)

 

Us hi esperem!!!

 
El Comitè Permanent



Dissabte   

  8:30     Esmorzar

  9:00     Pregària i presentació del treball del matí

  9:30     Treball per comissions (hi haurà un espai perquè us  

       pugueu apuntar a la comissió on vulgueu participar)

12:00     Descans

12:30     Plenària: Presentació, debat i votació de les   

       esmenes de la Carta Econòmica.

       Votació i aprovació del document.

       Presentació del Document d’Identitat i inici del debat  

       i votació de les  esmenes.

14:00     Dinar

15:30     Plenària: Presentació, debat i votació de les línies 

       d’actuació A i B.

17:30     Descans

18:00     Plenària: Presentació i votació de la línia d’actuació D: 

       “Acció, compromís militant i evangelització a l’ACO”.

20:00     Sopar

21:30     Gresca

Diumenge  

  8:30     Esmorzar

  9:00     Pregària

  9:15     Plenària: Continua el debat i la votació del  

       Document d’Identitat  

11:30     Descans i foto

12:00     Plenària: Conclusions de la Mesa, agraïments   

       i cloenda del XII Consell

13:00     Eucaristia

14.00     Dinar 

15:30     Recollida i tornada



Preus: 
Pensió completa: 70 € 

Estada tots els dies: 140 € 

Un àpat: 17,50 €

Estada sense serveis: 5 €

Us demanem que feu l’aportació per l’estada a través d’una 

transferència a TRIODOS BANK

IBAN: ES75 1491 0001 2920 0698 4526 o per BIZUM: 04956

CONCEPTE: CONSELL (i el vostre nom).

Recordeu:
La Carta Econòmica al punt 3.3.2.b, diu: les despeses de 
l’estada de les persones participants seran assumides 
pel Grup o la Zona. 

Com arribar:
Per l’Eix Transversal
Per l’Eix Transversal, fins a Calaf. Agafar la carretera comarcal 
en direcció a Sant Guim de Freixenet. Un cop passat Sant Martí 
de Sesgueioles, a 2 km es troba l’entrada al Casal La Salle.

Per l’Autovia Barcelona-Lleida
Per Igualada, prendre el desviament a Prats de Rei i Calaf. 
Abans d’entrar a Calaf es troba la carretera que va a Sant Guim 
de Freixenet passant per Sant Martí de Sesgueioles. Continuar 
com en l’opció de l’Eix Transversal.

INSCRIPCIONS: FINS DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE!!!

Per telèfon al 93 505 86 86 o per mail a: secretaria@acocat.org. 
Ompliu el formulari adjunt i envieu-lo escanejat o en foto.        
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9h a 15h.


