L’ACO presenta noves cares

El nou president
Per tant, una jornada amb un objectiu a complir. El relleu del consiliari general i l’establiment
del nou president de l’ACO. El candidat, Santi Boza, professor de matemàtiques vinculat a
iniciatives d’economia social.
«Espero estar a l’alçada del que signiﬁca ser president de l’ACO i poder-ho compartir amb els
que estimo». Aquestes van ser les primeres paraules que el nou president de l’ACO va dirigir
a la militància del moviment. El, també, professor de matemàtiques de la UPC i militant a
l’ACO des de fa divuit anys, ﬁnalment, compartirà la presidència amb Maria Martínez.
El resultat de les votacions, un sí predominant. Va ser escollit amb 71 vots a favor dels grups
i 1 vot en blanc, amb una participació total del 77%. Després d’un any sense president, l’ACO
torna a tenir un capità que agaﬁ el timó de l’acció catòlica per seguir treballant la germanor
obrera.

El nou consiliari
També es va produir el relleu del consiliari general del Moviment. Josep Jiménez Montejo, que
ha prestat aquest servei durant quatre anys, va passar el relleu a Pepe Baena. «Us porto una
bona notícia, Déu ens estima». Va dir Baena, molt conegut pels militants de l’ACO. És un
prevere que ha acompanyat i ho continua fent moviments com. El MIJAC, la JOC o la mateixa
ACO. Jiménez Montejo, per la seva banda, presentarà la seva candidatura a la conciliaria
general del Moviment de Treballadors Cristians Europeu (MTCE) en l’Assemblea que es farà
del 17 al 21 d’octubre a Birmingham.
«Aneu per tot arreu i doneu fruit». Aquest va ser el lema principal de la Jornada i del curs que
comença l’ACO, centrat en la iniciació. La mare abadessa del monestir de Montserrat, Maria
del Mar Albajar, va ser l’encarregada de donar les primeres orientacions sobre el tema.
«S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona
nova».
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Les persones que estimen i que són lliures fan nosa, per això Jesús va ser
eliminat

L’Església acompanya a la pastoral
Finalment, es va donar pas a l’Eucaristia. Va estar presidida pel bisbe auxiliar de
l’Arquebisbat de Barcelona, Sergi Gordo. Al seu torn, acompanyarà els moviments de Pastoral
Obrera. Gordo va traçar una línia de continuïtat entre el bisbe Carrera, el bisbe Taltavull i ell
mateix, en aquesta tasca. Una jornada que proposa recollir tot el que trobin en el camí i
repartir la paraula de Déu allà on vagin.
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