12 D’OCTUBRE DEL 2018

COM ARRIBAR-HI

65a JORNADA GENERAL

Col·legi Salesians
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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, 76, H4 i B19
Codi Parada 0614
En cotxe Ronda de
Dalt, sortida 4
(Aquest any no
disposem del pàrquing
de l’esplanada)

CAL PORTAR DINAR

 Cal portar el dinar
i les begudes

 Hi haurà esplai per als
nens i nenes

 Compartirem el cafè
i les pastes

 Aportació econòmica
per contribuir a sufragar
les despeses de la
Jornada General:
6 euros

#JGACO2018
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Acolliment i recollida del material del curs

10

Pregària

10.15

Benvinguda

10.30 Constitució del Consell Extraordinari i presentació
candidat a president
10.45

Tancament del curs 2017-2018 (Comissió de
Comunicació) i intervenció de les Comissions
d’Economia i d’Iniciació

11

Ponència de Mar Albajar

12

Torn de paraules i salutació dels convidats

12.20

Descans

12.35

Treball de grups

14

Dinar de germanor

15.30

Música tradicional amb l’acordionista Jaume Parra

15.45

Presentació del Pla de curs

16

Proclamació i benvinguda al nou president

16.15

Comiat al consiliari sortint i benvinguda al nou
consiliari general

16.45

Eucaristia

PRESENTACIÓ

HORARI DE LA JORNADA

9.30

De nou comencem el curs amb la Jornada General —i amb
aquesta ja portem 65 edicions! «Aneu per tot arreu i doneu
fruit» és el lema de la Jornada i del curs, una citació de
l’Evangeli de Joan que hem triat per tenir especialment
present la iniciació, la línia de treball que vam escollir al darrer
Consell per aquest curs.
El 12 d’octubre proper acomiadarem Josep Jiménez Montejo,
que els darrers quatre anys ha estat el consiliari general de
l’ACO, i donarem la benvinguda al seu relleu, Pepe Baena. Us
presentarem el coordinador general, Joaquim Villanueva que,
com sabeu, ja està fent aquestes funcions des del gener.
També ens constituirem en Consell Extraordinari per a,
després d’un any amb el càrrec vacant, poder escollir i donar
la benvinguda al nou president.
La pregària que ha preparat la diòcesi de Vic obrirà pas al
resum amb què clourem el curs passat i les Comissions
d’iniciació i d’economia ens recordaran la importància
d’aquests àmbits. Comptarem amb la ponència de Mar
Albajar, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat.
En la xerrada observarem la presentació del missatge de
Jesús, el Regne de Déu, que es fa a Mc 1,15.
Després de dinar comptarem amb un breu concert d’acordió
diatònic a càrrec del ﬁll d’un militant, us presentarem el Pla de
curs i proclamarem el nou president. Celebrarem l’Eucaristia,
preparada per la Zona Besòs, aplegats pel Crist que ens
acompanya. I, al ﬁnal, donarem lectura al Manifest que ha
elaborat la Zona Nou Barris. I, tot això, amb l’ajuda logística
durant la Jornada de les companyes i companys de les Zones
Vallès Occidental i Oriental.
Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar
durant tot el dia o en els moments que us vagi bé, ens serveixi
per celebrar el que som amb joia i que ens predisposi
anímicament i espiritualment per abordar el nou curs.
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