
 

 
 

 
 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
 
Com cada any, amb motiu de la 
nostra trobada d’inici de curs, 
donada la situació de pandèmia que estem vivint, celebrarem la jornada 
híbrid: de forma presencial a la 
limitat, i simultàniament preveiem la connexió a la 
jornada serà únicament en horari de matí. 
 
El treball se centrarà al voltant d’una ponència, que volem que ens ajudi a
tasca d’aquest curs, durant el qual prepararem la celebració del XIIè Consell del nostre 
moviment, ajornat també a causa
hem triat el lema del curs
ponència anirà a càrrec de Joaquim Cervera,
Sociologia, col·laborador en diversos Grups de Diàleg Interreligiós de Barcelona i 
voluntari a Justícia i Pau i a la Fundació La Vinya
 
Ens agradaria molt comptar amb la 
possible la vostra assistència en algun momen
coordinacio@acocat.org 
 
 
 
Cordialment, 
 

                                                                                 
 
    Rocío Elvira   
                                 Presidenta                                                  

  Acció

Barcelona, 27 de setembre de 2021

Com cada any, amb motiu de la Jornada General, us tornem a convidar a participar en la 
d’inici de curs, que tindrà lloc el dia 12 d’octubre. En aquesta ocasió, i 

donada la situació de pandèmia que estem vivint, celebrarem la jornada 
de forma presencial a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona amb un aforament 

preveiem la connexió a la trobada també per via telemàtica. La 
jornada serà únicament en horari de matí.  

centrarà al voltant d’una ponència, que volem que ens ajudi a
d’aquest curs, durant el qual prepararem la celebració del XIIè Consell del nostre 

a causa de la crisi sanitària. Per dur a terme aquest propòsit 
iat el lema del curs: Sembrem grans de mostassa avui (Mt

Joaquim Cervera, consiliari de l’ACO, llicenciat en Teologia i 
Sociologia, col·laborador en diversos Grups de Diàleg Interreligiós de Barcelona i 

a Justícia i Pau i a la Fundació La Vinya de l’Hospitalet de Llobregat

mptar amb la vostra presència. Per això us demanem que si fos 
assistència en algun moment de la jornada, ens ho confirmeu 
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