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general
L’Assemblea General es realitzarà al paranimf de 
la Universitat CEU Cardenal Herrera, situat al      
C/ Major, 61 (Alfara del Patriarca). A continuació,            
l’Eucaristia i el dinar que compartirem tots junts 
seran en el Seminari Major la Immaculada de 
Montcada.

09:30 h - Acollida i acreditació
10:00 h - Oració d’inici i constitució de l’Assemblea General
13:00 h - Eucaristia
14:00 h - Dinar
15:30 h - Reprenem l’Assemblea General
17:30 h - Comiat

No oblides omplir el formulari que t’haurà arribat per correu electrònic per a con�rmar l’assistència 
o no assistència del teu Centre i quantitat d’Educadors que assistiran, abans del 12 d’octubre. Per a 
poder participar, el Cap de Centre haurà d’emplenar també la fulla d’acreditació amb les seues 
dades o les de la persona en qui delegue. Sense aquest document no es podrà votar a l’Assemblea. 

1. Constitució de l’Assemblea General.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea General anterior.
3. Presentació actualització Projecte Educatiu Juniors: Temps de Pacte.
4. Presentació del Pla Diocesà d’Acció Mediambiental.
5. Estat econòmic de Juniors Moviment Diocesà.
6. Presentació i aprobació, si escau, del nou contracte laboral per a Juniors Moviment Diocesà.
7. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió Anual 2020-2021.
8. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió Triennal 2018-2021: Projecte Sinõdus.
9. Acomiadament i agraïment de l’Equip Diocesà.
10. Constitució de la Mesa Electoral.
11. Elecció del President Diocesà i la Comissió Executiva.
12. Precs i preguntes.
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generalAquest curs 2021-2022 és moment d’eixir de portes cap a fora i mostrar des de la senzillesa l’amor 
de Déu en les nostres vides, compartir-lo amb aquells que encara no el coneixen i viure en l’alegria 
de Crist. Ell sempre camina amb nosaltres, i en aquesta ocasió després d’haver-nos sentit             
acompanyats, veure que no estem sols i haver pogut compartir aquesta experiència amb altres 
cristians, és moment d’expressar-ho en la nostra manera de viure.

Així, aquesta Assemblea General d’Octubre es presenta com a la màxima oportunitat d’expressar la 
nostra opinió, fe i manera de viure en la nostra societat actual. En especial, aquesta Assemblea és 
l’inici d’una nova aventura que es mantindrà durant el pròxim trienni. És per això la importància de 
participar amb maduresa i responsabilitat en l’elecció del que serà el pròxim President Diocesà, així 
com a la pròxima Comissió Executiva.

Com cada any, vos convidem a participar en aquesta Assemblea per a posar a Déu en el centre de 
les nostres activitats, per a no oblidar el motiu pel qual pertanyem a Juniors: l’evangelització de 
xiquets, adolescents i joves, compromesos amb la nostra societat. Deixem doncs, que l’Esperit Sant 
ens guie per a poder ser part activa de la transformació de la societat i ser capaços de convertir-nos 
en aqueixa �gura d’Educador Juniors i cristià convençut i transmissor de Fe.
Vos esperem a tots! No ho deixes per a l’últim moment, apunta’t ja!

Una salutació, SEMPRE UNITS!
Equip Diocesà

Volem agrair el gran treball realitzat per la Universitat CEU Cardenal Herrera, pel Seminari Major la 
Immaculada i per totes les persones involucrades en la preparació d’aquesta Assemblea General.
Esteu convidats tots els Caps de Centre que formem el Moviment, acompanyats per una altra 
persona del vostre Centre Juniors com a acompanyant, a participar de manera gratuïta d’aquesta 
jornada. Si voleu participar més persones del vostre Centre, el preu de la jornada completa és de 5€.


