Col·legi Salesians
Sant Joan Bosco

alt
eD
d
a
nd
Ro

Pg. Vall d’Hebron, 258
08035 Barcelona
T 93 428 02 50
En metro Línia 3
(verda) estació
Mundet

COL·LEGI
SANT JOAN
BOSCO

En autobús Línies
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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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coordinacio@acocat.org

630 20 75 49



acocat.org

PRIORITAT 2M15_2M16

62ª JORNADA GENERAL

COM ARRIBAR-HI

PASSEM DE
LA INDIGNACIÓ
A L’ACCIÓ
ALLIBERADORA

10.00

Pregària

10.15

Benvinguda
Constitució del Consell Extraordinari
S’obre la votació de la presidenta

10.30

Tancament del curs 2014-2015

10.40

Ponència d’en Quim Pons

11.20

Torn de paraules
Salutació dels convidats

12.00

Descans

12.15

Treball de grups

14.00

Dinar de germanor
Es tanca la votació

15.45

Presentació del Pla de curs

16.10

Intervenció de les comissions d’iniciació i formació

16.00

Recompte de vots i proclamació nova presidenta
Comiat de la presidenta sortint i benvinguda a la nova
presidenta

17.00

Eucaristia

PRESENTACIÓ

HORARI DE LA JORNADA

09.30 Acolliment i recollida del material del curs

Benvolgudes i benvolguts militants, simpatitzants i amics,
Us convidem a participar a la Jornada General de l’ACO del 12
d’octubre que arriba a la 62a edició. És un moment festiu i
formatiu, en què ens retrobem i comencem un nou curs.
La Comissió de Comunicació ens presentarà les aportacions
fetes pels grups durant el curs anterior en què vam treballar la
fe en Jesucrist, un motor per viure i compartir.
La nova prioritat, “Passem de la indignació a l’acció
alliberadora” vol ser la continuació, o l’actuar de l’anterior
prioritat, i serà el teló de fons sobre el qual treballarem durant
aquest curs 2015-2016. En Quim Pons, jesuïta i gran coneixedor
de la immigració des de la praxi, ens farà la ponència.
Continuarem amb el treball de grups.
Havent dinat us presentarem el Pla de Curs, les activitats
destacades i la formació de què disposarem. Serà també el
moment d’acomiadar la Montse Ribas com a presidenta del
moviment, agraint-li el servei i la dedicació a l’ACO durant
aquests últims quatre anys. També donarem la benvinguda a la
nova presidenta.
La votació per elegir la nova presidenta es farà al llarg de la
Jornada, des de les 10.15 ﬁns les 14 hores, i està previst fer la
proclamació sobre les 16.30 hores.
Acabarem la Jornada General celebrant l’eucaristia i llegint el
manifest. Posarem en mans de Déu el treball, les febleses, les
necessitats i les esperances de tots nosaltres i dels companys i
companyes que han fet i fan camí amb nosaltres.
Us hi esperem!
Comitè Permanent

