
ENQUESTA  
PER PREPARAR 
EL CONSELL 
D’ACO



 

L’ACO, com la majoria de realitats socials i eclesials, estem en un moment de 
replantejament, de renovació, d’actualització. Per això, pensem que el Consell que 
celebrarem el maig vinent hauria de ser una aturada per mirar a on som i cap a on volem 
anar, sense por i sent molt sincers amb nosaltres mateixos. En definitiva, un Veure a 
partir de cadascú, per arribar a un gran Veure col·lectiu.

El Consell ha de sorgir de la realitat de tots perquè l’ACO és de tots i totes: hem de 
construir i decidir col·lectivament cap a on hem d’anar. Aquesta enquesta és un mitjà 
perquè tots parlem, expressem el que és per a nosaltres l’ACO. Allò que ens expliqueu ens 
servirà de base al Comitè General, Permanent i Comissió de treball per preparar el Consell. 
Per això, és molt important saber la teva opinió i la del màxim nombre de militants.

A l’XIè Consell volem debatre les línies de futur, els objectius i prioritats dels propers anys, 
i plantejar, si cal, una revisió de l’organització. És una oportunitat i una crida a situar-nos en 
els temps nous que estem vivint, en una societat nova, amb noves formes de classe obrera 
i, per tant, nous reptes d’evangelització. Per tant, vi nou en bots nous (Mt 9, 14-17).

Tenim un gran repte al davant, engrescador, però no fàcil. Ara bé, si creiem que l’ACO val  
la pena, hem de ser-hi en aquest treball de futur.

INSTRUCCIONS D’ÚS 

Ens agradaria que et prenguessis el fet de contestar aquest qüestionari com una tasca 
engrescadora i il·lusionant. Que quan t’hi posis pensessis: “Bé, ja venia sent hora que 
m’ho preguntessin, això!”. Si abans de començar veus que et predisposes a fer-ho com si 
fossin uns deures o quelcom a què et veus obligat, et demanaríem, en confiança, que ho 
deixis per un altre moment. Ep, per una altra estona, no que ho enterris definitivament!

Et proposem que et situïs deixant una estona per a la pregària amb el text de Jn 15, 1-8:



JESÚS, EL CEP VERITABLE 

1 Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. 2 Les sarments que no donen fruit, 
el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. 3 
Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. 4 Estigueu en mi, i jo estaré 
en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc 
vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. 5 Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. 
Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. 6 
Si algú se separa de mi, és llençat fora i s’asseca com les sarments. Les sarments, un cop 
seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. 7 Si esteu en mi i les meves paraules resten 
en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. 8 La glòria del meu Pare és 
que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.

Interioritza el text, assaboreix-lo. I ara... ens hi posem.

Les preguntes estan pensades per a ser contestades individualment. Pots fer-ho sobre 
aquest mateix qüestionari en paper o a través de l’adreça d’internet: 
https://goo.gl/forms/UmhPY6Ty24rrqsSd2.

Les respostes són anònimes i els editors desconeixem el seu origen. Si vols fer-nos arribar 
alguna aportació o comentari, escriu-nos un email a: comunicacio@acocat.org.

Tens temps per contestar fins al proper 10 de desembre de 2016, tot i que si tens acabat el 
qüestionari abans, pots enviar-nos-ho en el moment que ho tinguis enllestit. 



IDENTIFICACIÓ ENQUESTAT 

· Sexe:

   home

   dona

 

· Edat:

   fins a 30 anys

   de 31 a 45 anys

   de 46 a 64 anys

   de 65 a 75 anys

   76 o més

 

· Situació laboral actual:

   ocupat/da

   a l’atur

   pensionista

 

· A l’ACO sóc:

   militant

   consiliari laic

   consiliari/a prevere o religiós/a

 

· Quants anys que fa que milites a l’ACO?

   menys de 3 anys

   3 a 10 anys

   11 a 20 anys

   Més de 20 anys

   no sóc militant

 



· A quina zona pertanys?

   Alacant

   Baix Llobregat

   Barcelona Nord

   Besòs

   Córdoba

   Girona

   Lleida

   Madrid

   Maresme

   Montserrat

   Nou Barris

   Vallès Occidental

   Vallès Oriental

   Vic

 

· Al grup d’ACO estàs:

   sol

   amb la meva parella

   cadascú en un grup diferent

   la meva parella no pertany a l’ACO

 



EIX 1 L’ENCAIX DE L’ACO EN EL CONTEXT SOCIAL I ECLESIAL 

· Quin és el teu estat anímic com a militant respecte a l’ACO? 

   un xic decebut al veure que el Moviment està en hores baixes

   francament, amb una mica de desídia, ni fu ni fa

   en general com sempre… al ralentí, però accelerant quan convé

   a empentes i rodolons, però satisfet de ser membre

   súper bé, estic molt orgullós de formar-ne part de l’ACO

   (altres aportacions)  

       

 
· Què és el grup d’ACO per a tu?

 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 
desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 un grup d’amics que arriba més enllà de l’ACO      

 una comunitat de fe      

 un espai terapèutic      

 un espai de confiança, d’escolta,  
de parada, de reflexió      

 un espai per acompanyar-nos en el nostre 
projecte evangelitzador      

 (altres aportacions)  

       

 



· Com t’hi sents al grup?
 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 

desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 hi trobo caliu i proximitat      

 tinc una bona relació amb els companys      

 em fa il·lusió anar a les reunions de l’equip      

 el grup m’ajuda a viure la fe      

 tinc bon rotllo amb el responsable de grup      

 el responsable dóna bé les informacions  
de la zona i el Moviment      

 el responsable fa de pal de paller del grup      

 faria de responsable de grup si m’ho proposessin      

 el consiliari ajuda al creixement de la fe del grup      

 algun membre distorsiona sovint el grup      

 la periodicitat amb què ens veiem és l’adequada      

 com a grup, tenim un bon nivell  
de consciència obrera      

 (altres aportacions)  

       

 
 



· Pel que fa a la identitat del Moviment
 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 

desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 l’ACO m’ajuda a sentir-me més cristià      

 el terme militant està desfasat      

 avui existeix lluita de classes      

 considero que tinc consciència de classe      

 l’ACO m’ajuda a sentir-me més Classe Obrera      

 l’ACO s’identifica amb l’Acció Catòlica      

 

· Quina vivència tens de l’ACO?
 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 

desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 amb el grup de Revisió de Vida tinc suficient      

 grup de Revisió de Vida + participo en alguns 
actes de la zona / diòcesi      

 grup de Revisió de Vida + participo en alguns 
actes de la zona / diòcesi + actes Moviment      

 a més a més dels fets dels militants,  
revisem la participació i implicació a l’ACO      

 al grup treballem l’objectiu central d’ACO: 
evangelitzar el món obrer i les classes populars      

 (altres aportacions)  

       

 



· Quins consideres que són els teus compromisos personals? 
 (pots marcar més d’una opció)

   laborals/sindicals

   familiars

   eclesials

   a l’ACO

   cívics/socials/polítics

 (altres aportacions)  

       

 

· En quina mesura t’ajuda l’ACO a fonamentar aquests compromisos?

   m’ajuda poc

   m’ajuda junt amb altres factors

   m’ajuda molt

 (altres aportacions)  

       

 



EIX 2 DEFINIM QUINS HAN DE SER ELS NOSTRES OBJECTIUS PRIORITARIS 

· Per a què em serveix l’ACO?
 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 

desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 per conrear la meva interioritat 
i espiritualitat (pregària, recessos…)      

 per reforçar els meus principis cristians      

 per viure la fe en comunitat      

 per fonamentar els meus compromisos personals      

 per formar-me      

 per fonamentar l’opció obrera      

 no ho sabria explicar…, però suposo que 
encara m’aporta quelcom      

 la Revisió de Vida m’ajuda a la conversió personal 
i a l’acció transformadora      

 (altres aportacions)  

       

 



· Dels següents objectius de l’ACO (aprovats pel Comitè General de gener de 2014) i 
resumits en sis eixos, assenyala’n el grau de prioritat

 (1 cap, 2 poca, 3 alguna, 4 bastant, 5 molta, ns/nc no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 donar més visibilitat al Moviment      

 afavorir la pertinença i la responsabilitat  
dins del Moviment      

 avançar en l’autonomia de les zones      

 tenir més cura dels responsables de zona      

 fer néixer el Moviment en altres  
entorns socials i eclesials      

 donar una nova estructura organitzativa  
al Moviment      

 



EIX 3 COM L’EVANGELI ENS PORTA A LA CONVERSIÓ PERSONAL 
I COM EVANGELITZAR AVUI

· Tens en consideració la importància de convidar gent a participar de l’ACO fruit d’una 
relació i d’un testimoni previ?

   sí

   no

 

· Has convidat algú a l’ACO?

  sí
  no
 

· Creus que el teu grup està obert a noves incorporacions i a acollir-les i acompanyar-les 
en la iniciació?

   sí

   no / per què?  

       

 



EIX 4 COM MILLORAR L’ORGANITZACIÓ  
I LA IMPLICACIÓ DE LA MILITÀNCIA 

· Consideres que coneixes prou l’estructura organitzativa de l’ACO?

   sí

   no

 

· De les següents propostes de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau 
d’acord o de desacord

 (segons la següent escala: 1 molt en desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni 
en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 simplificar l’estructura i deixar de fer coses      

 revisar que hi hagi doble presidència home i dona      

 reduir a l’estrictament necessari el nombre de 
documents i reflexions que preparem      

 socialitzar el que es fa a les zones i grups      

 continuar com fins ara i esperar que  
surtin responsables      

 cotitzar més per poder alliberar més persones      

 potenciar el treball militant i voluntari  
i vincular-lo a projectes concrets      

 escurçar els períodes de responsabilitat 
per facilitar la rotació      

 avançar en les responsabilitats col·legiades      

 trobar formes de participació a distància  
utilitzant les tecnologies de la informació      

 formar nous consiliaris, laics i preveres      

 revisar el funcionament dels cursos 
a través de prioritats      

 (altres aportacions)  

       

 



· Quines creus que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?
 (mostra el teu grau d’acord o de desacord segons la següent escala: 1 molt en 

desacord, 2 més aviat en desacord, 3 ni d’acord ni en desacord, 4 més aviat d’acord, 5 
molt d’acord, NS/NC no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 valoro molt el grup i crec que no cal 
tanta estructura a l’ACO      

 m’espanten les moltes reunions  
i gestions associades a la responsabilitat      

 el fills, els pares, la família,  
em demanen molt de temps i energies      

 estic compromès en altres àmbits que valoro més      

 la meva situació laboral (horaris, precarietat...)  
no m’ho permet      

 hem d’assumir que pot haver-hi diferents  
graus d’implicació en el Moviment      

 ja tinc una responsabilitat a l’ACO      

 (altres aportacions)  

       

 



EIX 5 EL TREBALL PER A LA TRANSFORMACIÓ TÉ SENTIT FET EN XARXA 

· De les següents propostes relatives a on l’ACO ha de ser-hi present i coordinar-se amb 
altres entitats, assenya-la’n el grau de prioritat

 (1 cap, 2 poca, 3 alguna, 4 bastant, 5 molta, ns/nc no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 Pastoral Obrera de cada diòcesi      

 Moviments de treballadors cristians internacionals  
(MMTC, MTCE, ACO-França, LOC/MTC)      

 consells arxiprestals de les diòcesis      

 plataformes ciutadanes 
(marees, moviments socials…) que decidim      

 entitats cristianes de transformació 
(Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Càritas…)      

 Moviments especialitzats d’Acció Catòlica 
(MPCB, HOAC, JOC, MIJAC…)      

 (altres aportacions)  

       

 



· Quina importància creus que tenen les següents accions per visibilitzar el 
posicionament de l’ACO? Respon segons la següent escala d’importància

 (1 cap, 2 poca, 3 alguna, 4 bastant, 5 molta, ns/nc no sap/no contesta)

  1 2 3 4 5 ns/nc

 pronunciar-nos amb veu pròpia i públicament 
sobre matèries eclesials, socials i obreres      

 adherir-nos a manifestos fets per tercers sobre 
matèries eclesials, socials i obreres      

 crear opinió, construir discurs i establir diàleg 
amb altres actors en les xarxes socials      

 fer-nos presents en les diòcesis 
i amb els responsables de les mateixes      

 ser una veu de denúncia(col·legiadament amb 
la Pastoral Obrera) dins l’Església      

 ampliar la distribució de la revista Salillum 
a parròquies i altres persones conegudes      

 (altres aportacions)  

       

 

T’agraïm ben sincerament la teva participació.


