XI Consell de l’ACO
Jo faig que tot sigui nou

Begues del 19 al 21 de maig de 2017

Lloc:

Casa d’Espiritualitat Josep Manyanet
c/de la Morella, 14 - Beguesegues

Amics i amigues,

amb goig us convidem al XI Consell de l’ACO que se celebrarà a
Begues del 19 al 21 de maig del 2017. El Consell és el màxim òrgan
de decisió del Moviment. Per tant, aquests dies definiríem, entre
altres coses, el que haurem de dur a terme durant els propers
cursos.
A la Jornada General de l’octubre passat vam prendre el pols al
Moviment mitjançant l’enquesta que es va lliurar i que una gran
part de la militància va contestar. Els resultats han permès que el
grup de treball del Consell i el Comitè General hagin pogut decidir
per on ha d’anar aquest Consell.

Serà un Consell diferent als anteriors ja que no es votaran
modificacions ni esmenes a un redactat de prioritats, sinó que es
posarà a debat l’actualitat del Moviment, es votarà la continuïtat
o no del Pla de Comunicació i les línies a treballar durant els
propers tres anys.
En el XI Consell hem de començar a posar les bases de l’ACO del
futur. La societat, el món del treball i l’Església han canviat molt.
Haurem de repensar quina ACO volem en un context caracteritzat
per la manca de capellans, la precarietat del món del treball i
la major complexitat de la societat. Tot això dificulta que els
militants s’impliquin de la mateixa manera de com ho feien quan
es va fundar el moviment. Ens correspon, per tant, revisar també
l’estructura i l’organització del Moviment.
Pel que fa a la continuïtat del Pla de Comunicació, ens juguem
molt més que fer, o no, una revista i mantenir, o no, un web.
En aquesta societat la comunicació és molt important si volem
estendre l’esperit del Moviment als qui no hi són. Recordeu que
a l’ACO hi té dret tothom.

Us convidem a tots els grups a participar mitjançant el vostre
delegat o delegada. És molt important la vostra participació.
Al Consell abordarem tres àmbits —Eclesialitat, Iniciació i
Organització— distribuïts en quatre ponències, les quals es
debatran en treball de grups. De les conclusions que es
treguin, el Comitè General haurà de decidir les prioritats a
desenvolupar durant els propers tres cursos.
Tot això ho volem fer per donar resposta a la crida que Jesús ens
fa d’implicar-nos i comprometre’ns allà on estiguem, intentant
fer créixer el Regne de Déu i sent portadors d’esperança enmig
de la classe obrera.
Us esperem!!!

El Comitè Permanent

Divendres
18:00
20:00
21:30

HORARI

Acollida
Sopar
Pregària
Obertura del XIè Consell i benvinguda als convidats
Aprovació del Reglament de Funcionament del Consell
Presentació i aprovació de la MESA
Presentació de l’Informe de Gestió del Comitè General i
debat
Reptes de futur de les zones i comissions
Torn de Paraules

		

Dissabte
8:30
9:00
9:30
9:45
11:30
12:00
12:30
12:45
14:00
15:30
16:00
16:15
17:30
18:00
18:30
18:45
20:00
20:30
22:00

Esmorzar
Pregària
Ponència 1er àmbit de treball: Fe i Eclesialitat
Treball de grups
Plenària: conclusions dels grups
Descans
Ponència: 2n àmbit de treball: Iniciació
Treball de grups
Dinar
Plenària: conclusions dels grups
Ponència 3r àmbit: Organització 1a part
Treball de grups
Plenària: conclusions dels grups
Descans
Ponència 4r àmbit : Organització 2a part
Treball de grups
Plenària: conclusions dels grups
Sopar
Gresca

Diumenge
8:30
9:00
9:15

10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14.30
16:00
16:30

Esmorzar
Pregària
Votació de la continuïtat del Pla de Comunicació
Proposta de les línees de treball per part de la MESA
Debat
Descans
Votació
Conclusions de la MESA. Agraïment i Cloenda del Consell
Eucaristia
Dinar
Recollida general
Arriba l’autocar

Preus:
Pensió completa: 58 €
Estada tots els dies: 116 €
Un àpat: 17 €
Autocar: 10 €

Us demanem que feu l’aportació per l’estada a través d’una
transferència al:
BANC DE SABADELL
ACCIÓ CATÒLICA OBRERA:
IBAN: ES78 0081 1750 9100 0102 1210
CONCEPTE: PARTICIPACIÓ AL CONSELL (i el vostre nom).

Aquest cop també hem pensat en llogar un autocar per totes i
tots els militants que ho desitgin. L’autocar sortirà de l’estació
d’autobusos de Fabra i Puig, divendres 19, a les 17:00 i tornarà diumenge 21, a les 16:00 (sortirà a aquesta hora de la casa
d’espiritualitat).

Recordeu:

la carta econòmica al punt 3.3.2.b, diu: la despesa de l’estada
dels participants seran assumides pel Grup o la Zona

Com arribar:

Carretera BV-2411 fins Begues.
Coordenades GPS X: 1.940431, Y: 41.331376

