ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

61ª JORNADA GENERAL

PRIORITAT 2M14_2M15

PRESENTACIÓ

Benvolgudes i benvolguts militants, simpatitzants i amics,
Un any més volem convidar-vos a participar a la Jornada General
de l’ACO del 12 d’octubre. L’obrirem ja amb el nou president, en
Jesús Jiménez, que va ser escollit pels grups a la Jornada de
Responsables que es va fer a Vic.
Arribarem d’arreu per retrobar-nos i començar un nou curs,
després d’haver treballat durant el curs passat la prioritat la
dignitat de la persona. Encara la indignitat continua
colpejant-nos a la classe treballadora en aquests moments tan
difícils que vivim.
La fe en Jesucrist, un motor per viure i compartir vol ser la
continuació, o el “jutjar”, de l’anterior prioritat, i serà el teló de
fons sobre el qual treballarem durant aquest curs 2014-2015.
Obrirem el tema amb una taula rodona amb la Mireia Riera,
militant de la zona Besòs, en Miquel Cubero, consiliari de la zona
Baix Llobregat, i la Noemí Ubach, presidenta del Moviment de
Professionals Catòlics de Barcelona.
Com ja sabeu, la Comissió de Comunicació està posant en marxa
un Pla de Comunicació, que ens explicarà el responsable de la
comissió, Joan Andreu Parra.
Després de dinar us presentarem el Pla de Curs: les activitats
destacades i la formació de què disposarem. Serà també el
moment d’acomiadar el Joaquim Cervera com a consiliari
general i agrair-li la dedicació al moviment durant aquest últims
quatre anys. També donarem la benvinguda al nou consiliari
general, en Josep Jiménez Montejo.
Acabarem la Jornada General amb la celebració de l’eucaristia i
la lectura del 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

HORARI

9:30

Acolliment i recollida del material del curs

10:00

Benvinguda

10:15

Pregària

10:30

Tancament del curs 2013-2014

11:00

Taula rodona

11:45

Torn de paraules
Salutació dels convidats

12:15

Descans

12:45

Presentació del web i informació Comissió de Comunicació

14:00

Dinar de germanor

15:00

Compartim el cafè i les postres

15:30

Presentació del Pla de curs

16:00

Comiat del consiliari general
Benvinguda al nou consiliari general

16:30

Eucaristia i comiat

Cal portar
el dinar
i les
begudes
Compartirem el
cafè i les
pastes

Hi haurà
esplai per
als nens i
nenes
Aportació
econòmica
per contribuir
a sufragar les
despeses de
la Jornada
General

5€

COM ARRIBAR-HI
Col·legi Salesians
Sant Joan Bosco
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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
27-60-73-76-85-173
En cotxe Ronda de
Dalt, sortida 4

Quan somnies sol, només és un somni;
quan somnies amb els altres,
és l´ inici de la realitat
Mons. Hélder Câmara
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