
Jornada de Responsables 2020
trobada telemàtica

Llegint els signes del 
temps del Covid-19

enllaç per accedir a la sessió:
https://meet.google.com/jcw-qfta-hoo

30 de maig de 2020
de les 10.00 h fins les 13.00 h 



Per tal de facilitar la gestió de la trobada, feu-nos sa-
ber la vostra participació fins el dia 27 de maig 2020.

Ho podeu fer enviant un e-mail a l'adreça:
coordinacio@acocat.org 
o bé trucant al telèfon 687 80 35 02 tot indicant el 
vostre nom, telèfon, e-mail, grup i zona o diòcesi.

Benvolgudes i benvolguts

Per aquestes dates cada any, tenim la nostra trobada de res-
ponsables, que per aquest curs estava previst inicialment fer-
la el passat 16 de maig 2020 tot encarant el treball de cara al 
XIIè Consell, però els moments difícils i complexos que estem 
vivint ens obliguen a posar  la nostra mirada sobre la pandè-
mia del Covid-19.

És per això, que el proper dia 30 de maig 2020 celebrarem de 
forma telemàtica la Jornada de Responsables 

Llegint els signes del temps del Covid-19

Volem apropar-nos, conèixer i compartir entre totes i tots 
com estem vivint aquests moments, amb les seves ombres, 
angoixes i incerteses però també amb les seves llums.
Estem en temps Pasqual, temps de Resurrecció !!  
Preguntem-nos com ens parla Déu, desde la pregària i la re-
flexió, per saber cercar amb esperança una sortida “nova” a 
aquesta crisi sanitària, social i econòmica.

Hi sou totes i tots convidats a participar. Us esperem !!!



Horari

                        10.00 a 10.15 h            Acollida

                        10.15 a 10.25 h            Benvinguda 

                        10.25 a 10.40 h            Pregària

                        10.40 a 11.30 h            Aportacions

                        11.30 a 12.00 h            Sessió formativa

                        12.00 a 12.50 h             Aportacions
 
                        12.50 a 13.00 h             Comiat

Us demanem que cada responsable feu una breu 
aportació de 2 min. -en castellà- on molt breument 
compartiu com vosaltres i el vostre grup esteu vivint 
aquesta situació generada pel Covid-19.
(per exemple: Quins aspectes destacaries de les vivències del teu 
grup?)

La Jornada es desenvoluparà en castellà per facilitar 
la participació de les companyes i companys de les 
diòcesis de Madrid, Orihuela-Alacant i Còrdova



 

 

 

Programa Sessió Formativa 
a càrrec de la comissió de cures de Torre Jussana 

 
 
 

Objectiu 
 

• Fer una aproximació de les cures a les entitat 
• Posar en valor les cures a l’ACO 

 
 

 

Ordre del dia 
 

1. Presentació de Torre Jussana i de la comissió de cures 
 

2. L’ètica de les cures a les entitats: 

◦ Els valors 

◦ La cohesió, el treball en equip, la gestió emocional i la gestió de conflictes 

◦ La comunicació i el feedback 

◦ El poder i el lideratge 

◦ Gestió de les persones i el mentoratge 

◦ Governança i participació interna 

◦ Masclisme i gestió d’agressions 

◦ Els privilegis i altres discriminacions 
 

 

3. Full de ruta per incorporar les cures a les entitats 
 

4. Com cuidem en temps de crisi a l’ACO  

Recurs per als grups de RdV 

 

5. Idees de com seguir treballant a l’ACO des de les cures  

Proposta de reflexió personal i dels grups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


