
Jornada de consiliaris de l'ACO

Acompanyar els i les militants a la seva formació

22 de febrer 2020
de 10.00 a 17.00 hores



  

Introducció: 

L'aspecte a treballar serà l'acompanyament dels i les consiliaris en la for-
mació dels i les militants de les zones, diòcesis, grups i comissions. Aprofi-
tant-ne que enguany es treballa la formació, ens pot ajudar a la nostra tasca 
d’acompanyament aprofundir aquest aspecte de la militància.  Torno a subrat-
llar que la formació no només ha de ser intel.lectual, sinó integral: afecta al 
cervell, al cor, a les mans... Per això hem de preguntar-nos com nosaltres fem 
possible que els mitjans que té a l’abast el moviment (revisió de vida, estudi 
d’evangeli, recessos, exercicis espirituals...) ajudin als militants a formar-se per 
dins i per fora. Sense descartar altres formacions complementàries. Per tant, 
aquesta Jornada pot ser una oportunitat per escoltar atentament als militants 
per partir de la seva vivència i acompanyar-los perquè també sentin al verita-
ble Mestre, Jesucrist per créixer com a deixebles i apòstols. Aleshores Jesús els 
digué: “Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els 
profetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?” 
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els 
va explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. 
(Lluc 24, 25-27)

El format d’aquesta Jornada serà el de la revisió de vida.
Un veure a partir dels testimonis de tres militants (un jove del grup MotACOS, 
el Jordi Corominas d'edat mitjana del grup de G10 i els més veterans el Joan 
Comella i la Maite Puga del grup Llúria). Amb unes preguntes concretes que 
han de contestar: Com m'he anat formant com a militant cristià obrer amb els 
mitjans propis del moviment (revisió de vida, estudi d'evangeli, pla de curs, 
recessos, trobades, exercicis espirituals...)?. Quines formacions tinc que no són 
pròpies de l'ACO que m'han ajudat a la meva militància?. Llums i ombres de la 
formació adquirida.
Un jutjar a partir dels testimonis del veure en un treball per grups. Aprofundi-
rem el nostre paper de consiliaris amb un text del Nou Testament que podria 
ser Romans 15, 14-19 o altres que ens puguin il.luminar. 
I un actuar on es compartirà les crides que hagin sortit en els grups per arribar 
entre tots i totes a unes línies d'actuació.

Bona jornada!!!

Pepe Baena Iniesta,
Consiliari  General



Horari

Dissabte  22         10.00 - Benvinguda i acollida 
                                  10.30 - Pregària i presentació
                                  10.45 - Veure
                              11.15 - Precs i preguntes sobre els testimonis
   11.45 - Treball per grups (Veure + Jutjar)
                                   13.00 - Descans
   13.30 - Dinar
   15.00 - Plenària (Actuar)
   16.00 - Informacions i comiat
  

LLoc: Casa d'exercicis Betània
C/Bonavista, 37 - Cornellà de Llobregat

Com arribar-hi: 
Metro: Linia V, estació Gavarra
Bus: 67
Amb cotxe: Ronda de Dalt, sortida 14 (la casa disposa de parking)

Inscriviu-vos trucant a la secretaria de l'ACO:
93 505 86 86 (09.00 a 18.00 h) o mitjançant un  
correu electrònic a:  coordinacio@acocat.org
Termini d’inscripció: fins al 20 de febrer 2020 

Preu: 22 €  tot el dia amb dinar
               5 € aportació si no es fa el dinar


