
 
 
 
 

 
Arquebisbat de Barcelona 
 
ACTA DE LA JUNTA DEL FOCA  
14 de setembre de 2020 
 
Es reuneix la Junta del FOCA amb l’assistència de les següents persones: 
Domingo Torres (Moviment de Cursets de Cristiandat) 
Carles Ribalta (Comunitats de Vida Cristiana CVX) 
Anna Almuni (Directora del Secretariat d’Apostolat Seglar) 
Marta Palau (Grup Claraeulàlies) 
Pilar Alvarez (Institució Teresiana)  
Mª Dolors Coscojuela (Vida Creixent)  
Victoria Fuentes (ADSIS) 
Josep Albert Ymbert (Encontre matrimonial) 
Mònica Domingo (Salesians Cooperadors) 
 
La reunió es celebra de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom. 
 

 
1. Benvinguda i salutació per part de tots els assistents a la reunió. 
2. Pregària 

3. Itineraris de temes del curs 
 PPD 

El president del FOCA ens recorda que el proper Advent començarà la 
línia del Pobres. No es deixaran de banda les línies anteriors, però com a 
diòcesi es farà més incidència en els pobres.  
La carta dominical del senyor Cardenal d’aquest diumenge passat feia 
una bona exposició sobre això.  
En Domingo Torres insisteix en que no sigui quelcom només teòric sinó 
que la nostra reflexió vagi en línia de com fer-nos pobres, tant nosaltres 
com les nostres comunitats. 
Es recorda que des de la Delegació es va enviar una carta al juliol 
presentant uns reptes i es demana que els preparem per a la reunió que 
es farà el dia 17 de setembre. 
  

 Postcongrés de laics 
El 7 de novembre hi haurà la jornada per a treballar el postcongrés, a 
partir del document elaborat per la comissió del Congrés. Es comenta que 
estem vivint un moment històric de l’Església obrint portes. Hem d’exercir 
la nostra responsabilitat. 
 

 Acompanyament 
Aquest curs es tancarà el curs sobre acompanyament que es va iniciar el 
curs passat i que es va haver de continuar de forma telemàtica. 



Resta oberta encara la inscripció per al curs que començarà aquest any. 
Es tracta d’un curs que facilita processos i eines per acompanyar 
persones. 
 

 Entitats 
S’haurà de preparar l’Assemblea del FOCA que es realitzarà al mes de 
gener del 2021. 
Està pendent del curs passat fer una “criba” al directori d’entitats per tal de 
concretar qui és veritablement membre el FOCA. Hi ha entitats que han 
desaparegut, d’altres que no tenen coneixement de la seva pertinença, i 
altres casuístiques. Per tot això es veu necessari fer una actualització. 
Durant aquest trimestre s’intentarà fer intervencions amb algunes entitats. 
A l’Assemblea es portarà el resultat d’aquestes intervencions o bé es 
presentarà un protocol. 
Caldria treballar-ho entre dos o tres persones. 
S’ofereix en Carles Ribalta.  
 

 Dates més significatives i convocatòries 
Dijous, 17 de setembre, a les 19h reunió de la Delegació (on line) 
Dissabte, 7 de novembre, Jornada Postcongrés 
Dissabte, 16 de gener, Assemblea del FOCA 
 
 

4. Data propera reunió 
 
20 d’octubre a les 18h  
Serà virtual  
 
 

 
 
 

 
Domingo Torres Almazan   Mª Victoria Fuentes Vergara 
President     Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
    Barcelona, 14 de setembre de 2020 
 
 

       


