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COM ARRIBAR-HI

�  Tapioles, 10 2n • 08002 Barcelona

�  93 505 86 86          �  630 20 75 49

�  coordinacio@acocat.org          �  acocat.org

COL·LEGI 
SANT JOAN 
BOSCO

Ronda de Dalt

En metro  Línia 3 
(verda) estació 
Mundet

En autobús  Línies 
27, 60, 76, H4 i B19
Codi Parada 0614

En cotxe  Ronda de 
Dalt, sortida 4

Col·legi Salesians 
Sant Joan Bosco

Pg. Vall d’Hebron, 258      
08035 Barcelona
T 93 428 02 50

Mt 6,21

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

�

�

�

�

#JGACO2017

PERQUÈ ON 
TENS EL TRESOR, 
HI TINDRÀS 
EL COR



9.30 Acolliment i recollida del material del curs

10 Pregària

10.15 Benvinguda

10.30 Constitució del Consell Extraordinari i presentació 
candidat a president

10.45 Tancament del curs 2016-2017 (Comissió de 
Comunicació) i intervenció de la Comissió d’Iniciació 

11 Ponència de Fabián Mohedano i testimonis de M. 
José Lafuente i David Masobro

12 Torn de paraules i salutació dels convidats

12.20 Descans

12.35 Treball de grups

14 Dinar de germanor

15.30 Presentació del Pla de curs

15.45 Proclamació i benvinguda al nou president i comiat 
al president sortint

16.30 Eucaristia
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De nou comencem el curs amb la Jornada General —i amb 

aquesta ja portem 64 edicions! «Perquè on tens el tresor, hi 

tindràs el cor», és el lema de la Jornada i del curs. Aquesta 

citació de l’Evangeli de Mateu pensem que és molt escaient 

per un any en què abordarem, tal i com ens vam marcar al 

darrer Consell, la corresponsabilitat.

El proper 12 d’octubre acomiadarem en Jesús Jiménez, que 

els darrers quatre anys ha estat el president de l’ACO. Serà un 

moment propici per agrair-li les energies i la dedicació 

posades al servei del moviment i també per donar la 

benvinguda al nou president (en el moment d’escriure 

aquestes ratlles encara no tenim cap candidat).

La pregària que ha preparat la Zona Barcelona Nord obrirà 

pas al resum amb què clourem el curs passat. Comptarem 

amb la ponència de Fabián Mohedano, promotor del Pacte 

per a la Reforma Horària, i també amb uns testimonis. En la 

xerrada observarem com podem ser sobirans sobre el nostre 

temps i, en definitiva —tal i com podreu llegir al Pla de curs—, 

«que és l'ús del nostre temps el que determina les nostres 

opcions més profundes, és a dir, allò del que en realitat ens 

fem responsables o corresponsables».

Després de dinar us presentarem el Pla de curs, proclamarem 

el nou president i acomiadarem el president sortint. 

Celebrarem l’Eucaristia, preparada per la Zona Baix Llobregat, 

aplegats pel Crist que ens acompanya. I, al final, donarem 

lectura al Manifest que ha elaborat la Zona Montserrat. I, tot 

això, amb l’ajuda logística durant la Jornada de les companyes 

i companys de les Zones Vallès Occidental i Oriental.

Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar 

durant tot el dia o en els moments que us vagi bé, ens serveixi 

per celebrar el que som amb joia i que ens predisposi 

anímicament i espiritualment per abordar el nou curs. 
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