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La nostra zona està formada per 14 grups que es reuneixen amb una freqüència de
dues o tres setmanes. Els responsables dels grups es troben cada mes i mig,
aproximadament, en el que anomenem comitè de zona. La coordinació de la zona la
fem des d’un petit equip, el petit comitè, format per un consiliari, el o la responsable
d’economia i el o la responsable de zona. Aquest petit grup es troba una setmana
abans que el comitè de zona per preparar la reunió i cada quan fa falta. Cada grup
està acompanyat d’un o una consiliària.

Les reunions de zona comencen amb una pregària que prepara un dels grups
rotativament. La resta de l’ordre del dia el marca el ritme de trobades de la zona, del
moviment i el seguiment dels grups.

Dins l’arxiprestat ens coordinem amb els altres moviments d’AC existents: la JOC, el
MIJAC i l’AC general. Junts preparem dues trobades: la de Nadal i la de Pentecosta.
Cada any, a la nostra trobada de Nadal fem un gest solidari amb alguna entitat, que
tradicionalment ha estat la Fundació CEL, d’acompanyament a nens i joves en
situació vulnerable. Els lemes de les nostres darreres trobades arxiprestals han
estat:
L’esperit, la força que ens mou. Pentecosta 2021
Feliç tu que has cregut  Nadal 2021
Pau per tu, per vosaltres per ells i elles Pentecosta 2022

A final de curs fem una trobada de zona on compartim algun aspecte dels que hem
treballat durant el curs i compartim un àpat. Normalment això ho fem en alguna de
les parròquies on ens trobem.

Aquests quatre anys han estat molt marcats per la pandèmia de la Covid. Durant el
tancament i després a causa de les mesures de distanciament, els grups han fet
reunions telemàtiques i han mantingut el contacte i fins i tot el ritme de reunions.
També es va reprendre el ritme de les reunions de zona de manera telemàtica.
L’excepció han estat els grups amb gent de més edat. malgrat els oferiments per
part d’alguns militants més joves per facilitar les qüestions tècniques. Només alguns
dels seus components han participat alguna trobada com el 12 d’octubre de l’any
2021, encara amb restriccions o la d’enguany, 2022.

El curs 2021-2022 vam rebre la visita d’en Joan Andreu Parra, de la comissió de
comunicació del moviment. El darrer curs els grups també han participat del Sínode i
hem fet arribar les propostes al moviment.

Poc abans de l’inici de la pandèmia ens va deixar en Pep Soler, consiliari de
diferents grups de la nostra zona i en aquell moment rector de la parròquia de St
Andreu. Un dels grups que portava el va assumir en Jaume Fontbona i els altres dos
finalment també han trobat consiliari. D’altra banda, hem incorporat un nou membre



al grup Cohêlet però ens han deixat temporalment, 4 persones, per motius personals
diversos i una persona s’ha donat de baixa de la zona, però no del moviment.

En aquests anys s’han renovat diverses responsabilitats dins la zona; la responsable
de zona, diversos responsables de grups, i el responsable d’economia. Els reptes
que se’ns plantegen són: potenciar la vivència de comunitat dins la zona tenint en
compte la realitat vital de cadascú, recuperar el contacte amb els grups de persones
més grans i definir la implementació del que se’n derivi del Consell del novembre
d’enguany.


