
JORNADA DE FORMACIÓ 16 N: 
AMB LA PARAULA MANTENIM VIVA LA HISTÒRIA 

 
Els testimonis van ser 3 militants dels més antics d’ACO i un consiliari de 
Madrid: 

- Antonio García, de Nou Barris 
- Manolita Olmo, del Baix Llobregat (no hi va assistir, va llegir el testimoni 

la Conxi Yuste, la seva nora) 
- Josep Sánchez-Bosch, de Montserrat 
- Fernando Rivas, de Madrid (no va assistir, el seu testimoni va ser llegit) 

 
Se’ls hi van formular tres preguntes: la primera i la tercera era la mateixa per a 
tots, la segona és diferent per a cadascú, segons les seves experiències i 
vivències. 
 
1. Per què vas triar l’ACO, quan hi havia altres opcions? 
 
Antonio García: 
 
- Un dels meus amics, Àngel Mena (militant de la JOC), em convidava a les 

trobades generals de la JOC. Amb ell vaig descobrir la RdV. Allò va 
significar un canvi radical en la meva vida. 
 

- Vaig entrar en contacte amb l’ACO amb el mateix esperit que la JOC. 
 

 
 
Josep Sánchez-Bosch: 
 
- Una de les coses que no havíem decidit al principi de casats era com 

continuar la militància obrera i cristiana, existien dos moviments amb finalitats 
semblants, la HOAC i l’ACO. Jo de jove havia tingut contactes amb l’HOAC, 
inclús havia venut el seu periòdic, em feia una mica de mandra passar pel 
Pla Cíclic de formació. La Lourdes ho tenia molt clar, en aquell temps l’ACO 
integrava millor la dona i la gent que coneixíem i admiràvem estava en 
aquest moviment. El mètode era molt semblant a la JOC, però més centrat 
en la Revisió de Vida, i ens hi vam afegir. 
 

 
 
Manolita Olmo: 
 

- Amb el Jaume vaig descobrir la JOC. Va ser un doble enamorament, cap a ell 
i cap a la JOC... Quan ens vam casar, vam decidir entrar a l’ACO perquè era 
continuar amb la  mateixa manera de fer (revisió de vida, estudis d’evangeli...) 
i de viure que a la JOC. 
 

- L’ACO ens va ajudar a fer de casa nostra una casa oberta als altres. 
 



- L’ACO ens va ajudar a creure en tot moment en el que fèiem i en el per què ho 
fèiem. 

 
 
Fernando Rivas: 
 
- La duda estaba entre la HOAC y la ACO... Se eligió ACO porque era lo más 

parecido a la JOC, pero para adultos; la cercanía y sencillez de los que lo 
presentaron y la propia pedagogía, basada sobre todo en la Revisión de Vida. 

 
- Un estilo de funcionamiento más asambleario. 

 
 
2. Quines realitats del món del treball són urgents ara? 

 
Antonio García: 

 
- Defensàvem el ram de l’espectacle del cinema amb valentia, sense por. Els 

empresaris tenien molt de respecte a les nostres reivindicacions. 
 
- Avui, ja jubilat, observo com els sindicats han perdut la força que tenien en la 

nostra època. 
 

- Actualment hi ha molta por i molta submissió de la classe obrera a causa del 
poder dels empresaris: acomiadaments, trasllats... 

 
 

• L’experiència internacional.  Josep Sánchez-Bosch: 
 

- Al cap de tres anys de casats (amb la Lourdes), vam poder tenir un pis de 34 
m2 de Construcciones Españolas a la Verneda. 

 
- Gent de l’ACO de Suïssa creuen que seria interessant que una parella de 

l’ACO de Barcelona anés a Ginebra per ajudar a interpretar les situacions en 
què es troben els emigrats espanyols i fer un lligam amb l’ACO suïssa. 
 

- L’ACO ens planteja d’anar-hi. Nosaltres hi marxem a mitjans de novembre de 
1961. 

 
- Aviat veiem també l’abbé Maréchal, el sacerdot i consiliari que va ajudar a 

posar en marxa l’ACO de Barcelona, nosaltres ja el coneixíem d’algunes 
xerrades, un home de gran claredat d’idees i amb un respecte profund per la 
persona. Ens ajuda a situar-nos i a creure que tenim alguna cosa a fer. 
 

- Vam viure més de dos anys als barracons de Bois Galland. Estant allà va néixer 
el nostre fill, estàvem realment estrets, teníem sols 11 m2.  Al cap de poc temps 
vam poder canviar per un habitacle de 12 m2, aquest metre de més es notava 
força. Vam poder encabir el llit del nostre fill.  
 



- L’any que el nostre fill ha d’anar a escola cal plantejar-se si ens arrelem a 
Suïssa o tornem, tampoc el nostre paper allí el teníem gaire clar. Decidim 
tornar, tornem el 15 de març de 1968. 

 
 

• L’experiència d’acompanyar la parella en la seva militància.  
Manolita Olmo: 

 
- Vam voler fer la militància a casa, al barri, al nostre entorn més proper. 

 
- No sabria dir qui acompanyava qui. 

 
- Tinc el cor tan ple de noms de persones que ens han ajudat i nosaltres hem 

acompanyat! 
 

- No ho hem viscut com res extraordinari (ho feien també altres parelles), sinó 
que amb allò quotidià vam anar descobrint un Déu viu. 

 
 
 

• ¿Cómo viviste y percibiste el papel de consiliario en aquellos 
momentos? Fernando Rivas: 

 
- La situación en Madrid era y es bastante anómala y excepcional. 

 
- Llevo como consiliario de equipo desde el inicio y de la Zona desde su 

fundación, y sin posibilidades de cambio. En este sentido, me siento como 
Robinson Crusoe o un monje anacoreta. 

 
 

 
3. Quins elements de vida i formació provinents d’ACO han estat 

fonamentals en la teva vida? 
 
Antonio García: 
 

- Als 86 anys és una pregunta difícil d’explicar. 
 
- L’acció en el barri sempre hi va ser, des que em vaig casar. 

 
- L’equip i la Revisió de Vida m’han ajudat a descobrir el Jesús de l’Evangeli, 

amb qui veia clar el meu compromís. 
 

 
 

Josep Sánchez-Bosch: 
 
- La JOC m’havia fet sentir l’orgull de ser treballador, la importància d’escollir 

l’ofici i de prendre decisions a partir dels fets de la vida: Veure - Jutjar - Actuar, 
era el mètode de treball. Això m’ha permès prendre moltes iniciatives. 



 
- Una d’elles participar en la política. Vaig anar a les municipals de l’any 1979 a 

les llistes del PSUC. Com a regidor vaig engegar un taller d’aprenentatge 
d’oficis per a joves entre 14 i 18 anys (que havien deixat l’escola). 

 
- Quan decidim tornar de Suïssa el 1968, la nova adaptació serà molt dura; 

trobem el nostre país brut i lleig, desplaçaments llargs, he de treballar 62,5 
hores per setmana, sort de la família i els amics que ho fan un xic més 
suportable. 
 

 
 
Manolita Olmo: 
 
- En primer lloc, la Revisió de Vida. 

 
- La pregària: el pare i jo pregàvem junts a casa, de camí a les reunions, amb 

els nostres fills. 
 

- Compartir en grup els Estudis d’Evangeli ens feia créixer. 
 

- Amb amor sempre ho hem superat tot. 
 

- L’ACO m’ho ha donat tot, el Jaume m’ho ha donat tot, Déu m’ho ha donat tot. 
 

- Prego molt i cerco en tot moment la seva PARAULA. 
 
 
 

Fernando Rivas: 
 
- La presencia de alguien de Catalunya que acompañó el proceso fue 

fundamental para los inicios de la ACO.  
 
- Era un espacio de formación y de encuentro con otr@s militantes, que nos 

ofrecían su experiencia y su recorrido. 


