Barcelona, 2 de setembre de 2019
Amics meus estimats,
En nom de la junta del Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults i com a president d’aquesta, us
anuncio i convoco a l’assemblea ordinària anual de la nostra organització; assemblea que tindrà lloc
el dissabte dia 19 d’octubre a Sant Pau del Camp.
Complint amb l’article 18 dels nostres estatuts, de les vuit entitats que formen la junta, hi ha la
possibilitat de renovar quatre d’elles per haver complert el mandat rebut, encara que en aquest cas
podrien ser reelegides per l’assemblea per a un segon mandat, segons queda recollit en el mateix
article dels estatuts (la llista d’entitats que romanen o poden ser renovades la trobareu al final
d’aquesta carta, el llistat amb la resta de les associacions del FOCA poden ser consultades en la
pàgina web: www.apostolatseglarbcn.org/)
Aquesta elecció consta de dues fases:
1- Per a complir la primera fase us adjuntem, a aquesta convocatòria, un full on la vostra entitat
proposi un màxim de tres entitats membres del FOCA, com a candidates a la Junta. (perquè
la vostra associació proposi un màxim de tres entitats com a candidates de les quals formen
part del FOCA). Queden excloses aquelles que continuen a la junta.
Aquest full pot ser complimentat i retornat per correu electrònic a l’adreça: dseglar@arqbcn.cat
o bé per correu postal a: Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults, carrer Sant Pau 101,
08001 Barcelona, la data límit per rebre les candidatures serà el 10 d’octubre de 2019.
2- La segona fase consisteix, que entre totes les entitats elegides com a candidates, es realitzi
la llista que serà presentada a l’assemblea, la qual elegirà mitjançant vot escrit i secret, les
quatre entitats que formaran part de la junta durant els 4 anys següents.
Cadascuna de les entitats presents a l’assemblea tenen dret a un sol vot.
Entitats que continuen formant part de la junta (excloses com a candidates):
•
•
•
•

Comunitats de Vida Cristiana- CVX
Encontre Matrimonial
Moviment de Cursets de Cristiandat
Vida Creixent

Entitats que finalitzen el seu mandat, però que també poden ser reelegides per un segon mandat de
4 anys:
•
•
•
•

Comunitat ADSIS
Grup Claraeulàlies
Institució Teresiana
Moviment Apostòlic de Schönstatt

M’agradaria afegir que l’assemblea no és només un acte de protocol administratiu, sinó que ha de
ser un acte de trobada, de comunió i de fraternitat entre les associacions i les persones que les
representen.
La finalitat de qualsevol de les nostres trobades ha de ser la de sortir enfortits per portar sal i llum al
món, donant una alegre resposta a l’amor de Déu que és qui ens convoca.
La diversitat existent a la nostra diòcesi entre els molts i diferents grups és una feliç qualitat que
l’Esperit Sant ha suscitat i aquesta diversitat es torna fecunda en la comunió.
Des d’aquesta Comunió us convido a que feu l’esforç d’assistir a la trobada.

L’ordre del dia que us proposo per a l’assemblea és el següent:
9:30………………..
9:45………………..
10:00……………….
10:15……………….

Acollida
Pregària
Salutació i presentació de la jornada
Assemblea
• Lectura de l’acta de l’assemblea anterior
• Presentació de la memòria del curs
 Activitats
 Economia

10:45………………..
11:15………………..
11:45………………..
12:30………………..

Propostes per al curs 2019-2020
Descans
Eleccions
Propostes per al curs
Precs i preguntes

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

Rebeu una molt afectuosa salutació i que el Senyor us beneeixi.
En nom de la Junta del Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults,
Domingo Torres
President de la Junta
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