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Col·legi Salesians
Sant Joan Bosco
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 voluntària per contribuir a sufragar les despeses de la
Jornada General: 6 euros/persona.
Es recomana fer una sola aportació per part dels grups i per transferència
(Triodos Bank: ES75 1491 0001 2920 0698 4526) o Bizum 04956.

UN CONSELL QUE ENAMORA.
«JO SOC EL CAMÍ, LA
VERITAT I LA VIDA»
(Jn 14,6)�
#JGACO2022

Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona
93 505 86 86
coordinacio@acocat.org •
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Acolliment i recollida del material del curs

10

Benvinguda

10.15

Pregària (zona Vallès Oriental)

10.30

Composició Mesa Consell Extraordinari i presentació
candidatura/es a President. Obertura procés electoral (si escau)

10.50

Taula de testimonis i ponència de Jaume Fontbona

11.45

Torn de paraules i salutació dels convidats

12.15

Descans

12.30

Treball de grups

14

Dinar de germanor i tancament de votacions

15.30

Música tradicional amb l’acordionista Jaume Parra

15.45

Presentació del treball del Consell

16

Proclamació i benvinguda als nous president i consiliari general.
Comiat del president i del consiliari general sortints

16.15

Eucaristia (zona Nou Barris)
Lectura manifest (zona Besòs)

PRESENTACIÓ

HORARI DE LA JORNADA

9.30

De nou comencem el curs amb la Jornada General —ja en portem 69
edicions!— en el lloc i format habituals. «Un Consell que enamora», és el
lema de la Jornada que ens orienta cap a la celebració del Consell que, per
primer cop i a causa dels ajornaments provocats per la pandèmia del
Covid-19, farem a inici de curs, del 18 al 20 de novembre propers. El lema el
complementem amb la citació joànica «Jo soc el camí, la veritat i la vida»
que ens ajuda a posar al centre Jesucrist.
La pregària que ha preparat la zona del Vallès Oriental obrirà pas a la
constitució de la Mesa del Consell Extraordinari per escollir (si hi ha
candidatures) nou president del moviment, després que Santi Boza finalitzi
el seu mandat. Comptarem amb tres testimonis de militants que ens
explicaran la seva experiència de sinodalitat en diferents espais: Maria
Bargalló (Xarxa Laudato Si), Pere Pérez (delegació de Pastoral Obrera de la
diòcesi de Terrassa) i Vicky Sánchez (Consell Pastoral de la parròquia de
Sant Francesc d'Assís de Bellavista), que es complementaran amb la
ponència del consiliari Jaume Fontbona, fent-nos notar que el XII Consell
també és una experiència sinodal.
Després de dinar comptarem amb un breu concert d’acordió diatònic a
càrrec del fill d’un militant, i us presentarem l’organització del Consell. Tot
seguit, proclamarem el nou president, rebrem el nou consiliari general i
acomiadarem el president i consiliari general sortints. Celebrarem
l’Eucaristia, preparada per la zona Nou Barris, en comunió amb el Crist que
ens acompanya. I, al final, donarem lectura al Manifest que ha elaborat la
zona Besòs. I, tot això, amb l’ajuda logística durant la Jornada de les
companyes i companys de la zona Barcelona Nord.
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 i gaudir el
que som amb joia i que ens predisposi anímicament i espiritualment per
encarar el nou curs.
El Comitè Permanent

