
 
 
 
 
                                               

Barcelona, 18 d’octubre de 2018 

 

 
Benvolguts/des, 
 
Us convoquem a l’Assemblea Ordinària del Fòrum d’Organitzacions Catòliques 
d’Adults, que tindrà lloc, si Déu vol, el proper dia 10 de novembre, dissabte, a la seu 
del Secretariat d’Apostolat Seglar, carrer Sant Pau, 101 de Barcelona. 
 
És nostra intenció que l’assemblea no sigui un simple acte administratiu, sinó que sigui 
un acte de comunió, de solidaritat i fraternitat entre les entitats a les quals representem 
cadascú dels assistents. 
 
Sempre he pensat i alguns ja m’ho heu sentir dir, que quan sóc convocat a un acte 
com aquest, excepte per força major, haig de fer l’esforç d’assistir-hi, doncs la meva 
absència no repercuteix en el que jo em perdo, que també, sinó sobretot en què privo 
a l’altre de la calidesa de la meva presència, cosa que para ell pot ser important i 
necessària i si hi ha alguna cosa que és signe important per al cristià, és estar atent a 
les necessitats de l’altre. 
 
Per a l’assemblea d’aquest any ens afegim al lema del secretariat que ens convida a 
estat atents al que l’Esperit desitja de les nostres entitats: 
 

“Oïda ben fina … i cor ben disposat” 
 
L’ordre del dia que proposem per a l’assemblea és el següent: 
 
 
  9:30………... Acollida 
  9:45……….. Pregària 
10:00………... Salutació i presentació de la jornada 
10:15………... Assemblea 

• Lectura de l’acta de l’assemblea anterior 

• Presentació de la memòria del curs 
➢ Activitats 
➢ Economia 

10:45………... Propostes per al curs 2019….. 
11:15………... Descans 
11:45………... Ponència: Mn. Jaume Aymar 
12,15………... Col·loqui sobre el tema presentat 

Propostes pel curs 
Precs i preguntes 

13,15………...  Final de l’acte. Aperitiu 
 
 
 
 



 
 

En les Orientacions i Propostes per a una Conversió Pastoral de l’Arxidiòcesi de 
Barcelona que ens vam donar com a Pla Pastoral Diocesà en un dels seus apartats 
vam dir: 
 
“L’amor entre nosaltres, la solidaritat entre els membres d’un mateix cos, son signe i 
força de la comunitat cristiana. 
Una comunitat dinàmica, que generi una “Església en sortida” i que allà on ens fa 
presents sigui promotora de tendresa, de compassió i de misericòrdia en la tasca 
d’humanitzar la societat” 
 
Que aquets bons desitjos siguin motivadors perquè pugueu assistir-hi  i aplegar-nos  
des de les diferents realitats fent comunitat i fent església 
 
Rebeu una molt afectuosa salutació, 
 
 
 
 
 
 
Domingo Torres 
President del FOCA 


