
Com participar 
a la Jornada General
Presencialment (aforament limitat)
Parròquia de Sant Pacià de Barcelona. Carrer de les Monges, 27.

Renfe- Sant Andreu Arenal (R3, R4 i R7) Metro: L1 Fabra i Puig

Telemàticament (rebreu més endavant l’enllaç de connexió)

Tant si voleu seguir la jornada presencialment com de forma 
telemàtica, us heu d'inscriure mitjançant aquest formulari:

https://bit.ly/2WipRuk

#JGACO2021

68a JORNADA GENERAL
12 D’OCTUBRE DEL 2021

     Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona 

     93 505 86 86

     coordinacio@acocat.org •      acocat.org

SEMBREM GRANS
DE MOSTASSA AVUI

(cf. Mt 13,32-32)�



9.30h Acollida i recollida del material del curs

10h Pregària

10.15 h  Benvinguda i presentació de la proposta de nous 
documents del moviment

10:45h  Presentació del calendari del curs i del XIIè Consell

11.00h  Descans

11.30h  Ponència de Joaquim Cervera

12.10h  Torn de paraules

12.30h  Eucaristia

13.20h  Manifest i cloenda
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Benvolguts i benvolgudes militants,

De nou comencem el curs amb la Jornada General, i amb aquesta ja en portem 68 
edicions! «Sembrem grans de mostassa avui» (cf. Mt 13, 31-32) és el lema que 
hem triat per a la Jornada i per al curs. Malauradament, aquest continuarà marcat 
per la pandèmia, però gràcies a la voluntat, l’esforç i les aportacions de tothom en 
sortirem endavant reforçats i reforçades i amb esperances renovades!

Com sabeu, aquesta Jornada General no la podrem fer com fins ara. Hem 
hagut de canviar d’escenari i organitzarem la trobada a la parròquia de Sant 
Pacià de Barcelona però, alhora, incorporarem les noves tecnologies que tant 
hem fet servir durant el darrer any perquè les persones militants que visquin 
més lluny i no es puguin desplaçar també tinguin l’oportunitat de seguir-la. 
Haurem d’obrir un formulari d’inscripcions per a tothom que vulgui assistir de 
manera presencial, ja que l’aforament serà limitat.

Iniciarem la jornada amb la pregària que han preparat els companys i les 
companyes de la zona del Vallès Occidental i a continuació el president i la 
presidenta del moviment donaran la benvinguda, es presentarà el calendari 
del curs i del XIIè Consell de l’ACO i un/a portaveu dels grups de treball 
corresponents faran cinc cèntims sobre la nova proposta de documents clau 
del moviment (Document d’Identitat, Normes de Funcionament i Carta 
Econòmica), que s’hauran de treballar en els grups de Revisió de Vida de cara 
a la seva aprovació final al Consell.

Continuarem amb la ponència de Quim Cervera, que ens ajudarà a aprofundir 
en la tasca d’aquest curs i incidirà en les necessitats que tenim les persones 
en el món actual, què ens aporta l’Evangeli davant del panorama que vivim i 
com ens il·lumina i, sobretot, com podem actuar. Seguidament, celebrarem 
l’Eucaristia, preparada per la Zona del Baix Llobregat, i al final donarem 
lectura al Manifest que ha elaborat la Diòcesi de Vic. I tot això, amb l’ajuda 
logística durant la Jornada de les companyes i els companys de la Zona de 
Barcelona Nord.

Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar durant tot el matí 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.

Us esperem a tots i totes!!!

El Comitè Permanent


