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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:
5 euros
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63a JORNADA GENERAL

COM ARRIBAR-HI

JO FAIG QUE TOT
SIGUI NOU

Acolliment i recollida del material del curs

10

Pregària

10.15

Benvinguda

10.30

Tancament del curs 2015-2016

10.40

Ponència d’en Dani Jover

11.20 Torn de paraules
Salutació dels convidats
12

Descans

12.15

Treball de grups

14

Dinar de germanor

16

Presentació del Pla de curs

16.20

Intervenció de les Comissions

16.30

Eucaristia

PRESENTACIÓ

HORARI DE LA JORNADA

9.30

De nou, comencem el curs amb la Jornada General. I amb
aquesta ja portem 63 edicions. Això vol dir que ens anem fent
grans... o no! “Jo faig que tot sigui nou”, és el lema de la
Jornada i del curs. Aquesta citació de l’Apocalipsi pensem que
és molt escaient per un curs que té en l’horitzó el Consell i que
ha de servir per repensar-nos com a Moviment, però amb el cap
i el cor ben arrelats a Jesucrist.
Desitgem que la Jornada ens serveixi per celebrar el que som
amb joia, i que ens predisposi anímicament i espiritualment per
abordar un curs que serà exigent. D’entrada us lliurarem una
enquesta perquè cada militant la penseu i la contesteu. El que
ens expliqueu ens servirà per posar les bases del Consell.
La pregària que ha preparat la Zona de Montserrat obrirà pas al
recull d’accions alliberadores que ens serviran per cloure el curs
passat. Comptarem amb la ponència de Dani Jover, membre
del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia i bon amic de l’ACO.
En la xerrada ens explicarà com veu l’ACO i apuntarà algunes
pistes de cara al Consell que podrem treballar en grups.
Després de dinar us presentarem el Pla de curs i celebrarem
l’Eucaristia aplegats pel Crist que ens acompanya. Al ﬁnal de
l’Eucaristia, preparada per la Zona Barcelona Nord, donarem
lectura al Manifest que ha enllestit la Zona Lleida. I, tot això,
amb l’ajuda logística durant la Jornada de les companyes i
companys de la Zona Besòs.
Us desitgem una Jornada General viscuda i intensa i us
convidem a participar durant tot el dia o en els moments que us
vagi bé.
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