
ASSEMBLEA
18 D'OCTUBRE · MONCADA

general
L’Assemblea General es realitzarà al 
Seminari Major de la Inmaculada, situat en 
av. Seminari, s/n. Tant l’Assemblea General 
com l’Eucaristía es realitzaran al mateix 
seminari. Aquest any, donada la situació, 
no compartirem el dinar i l’Assemblea 
acabarà després de l’Eucaristía.

9:30h – Acreditació de l’Assemblea General
10h – Oració i constitució de l’Assemblea General
13:30h – Eucaristía

1. Consti tució de l’Assemblea General.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
3. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe  de Gestió Anual 2019-2020: Projecte Sinõdus.
4. Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Acció Anual 2020-2021: Projecte Sinõdus.
5. Presentació i aprovació, si escau, del Conter de resultats extraordinari de l’Encontre Diocesà
d’Educa

-
dors 2milipico. 

6. Presentació proposta d’activitats Temps de Compromís.
7. Presentación de materiales del 2miliPico
7. Precs i preguntes.

No oblides omplir el formulari on-line que t’haurà arribat per correu electrònic per a confirmar l’assistèn-
cia o no assistència del teu Centre, abans del dia 14 d’Octubre. Per a poder participar, el Cap de Centre 
haurà d’emplenar també la seua fulla d’acreditació amb les seues dades o les de la persona en qui 
delegue i enviar-les per correu electrònic o postal. Sense aquest document no es podrà votar a l’Assem-
blea.
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Aquest curs 2020-2021 estem cridats a reafirmar la nostra identitat com a Moviment, perpetuant 
allò que ens identifica com a Juniors, que es viure l’Estil de Vida de Crist, sabent que és Ell el que 
es queda amb nosaltres, davant qualsevol situació; viure el Sempre Units. 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 es l’inici d’una nova 
situació que hem de viure amb esperança i responsabilitat.

Com cada any, vos convidem a participar en aquesta Assemblea per a posar a Déu en el mig 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, vivint les nostres vides seguint 
un Estil de Vida concret, l’Estil de Vida de Crist. 

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 pel Seminari Major la Inmaculada (Moncada) i per totes les
persones involucrades en la preparació d’aquesta Assemblea General.

Esteu convidats tots els Caps dels Centres que formem el Moviment, a participar de manera 
gratuïta d’aquesta jornada. Aquest any, per la situació concreta que ens provoca el COVID-19, és 
recomanable no assistir acompanyat de ningú com és habitual. Si voleu participar més persones 
del vostre Centre, és recomanable contactar amb l’Oficina Diocesana. 


