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Avui, 61a jornada general de l’ACO, ens tornem a trobar per compartir
el treball fet i totes les accions viscudes durant el curs passat.
Com a militants obrers i cristians hem aprofundit la prioritat La dignitat
de la persona i hem constatat que aquesta característica inherent
de l’ésser humà encara no és reconeguda en tots els àmbits: social,
polític, econòmic, psicològic, etc. Davant d’aquesta situació, els
militants i les militants d’ACO hem treballat per reivindicar aquesta
dignitat des dels indrets on estem implicats: sindicats, partits polítics,
associacions de veïns, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH),
pastoral penitenciària, Càritas i altres entitats i moviments socials que
lluiten per dignificar les condicions laborals i socials de les persones.
Per això ens hem fet presents en una gran varietat d’actes de protesta,
manifestacions, assemblees, a la Marxa per la Dignitat, etc. Encara
que des de dalt se’ns vol vendre que la crisi s’acaba, que l’economia
remunta, que hi ha creixement econòmic i menys atur…, vivim una
situació de crisi que cada cop està arrelant més en la societat, agreujada
per un sentiment pessimista i de resignació que ens arrossega cap a
la desmotivació, l’individualisme i una pèrdua de valors humans.
Com a militants cristians, el nostre motor és la fe en Jesucrist que
ens ha de donar força per transmetre un missatge de dignitat i
d’esperança als nostres germans i germanes treballadors. Com
a fills i filles de Déu, no ens podem quedar immòbils.

En aquest curs, amb la prioritat La fe en Jesucrist, un motor per viure
i compartir tenim el mitjà per poder engegar accions des de la fe i ser
testimonis de la Bona Nova per als altres, especialment els pobres i els
exclosos. «Els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la muntanya que
Jesús els havia indicat. En veure’l, el van adorar; abans, però, havien dubtat.
Jesús s’acostà i els va dir: “He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu,
doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he
manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.”» Mt 28, 16-20
La nostra fe ha de ser el motor per engegar accions que donin testimoni en el
món obrer, en el món dels “darrers”. Estem vivint en una societat on ser creients
és alguna cosa més, és ser obrer, obrera, sindicalista, pare, mare... i creient.
Des de la nostra militància a l’ACO i la nostra fe en Jesucrist, manifestem:
•

Que ser creients és el que ens motiva per reivindicar
una societat més justa i equitativa per a tothom.

•

Que la fe en Déu, Pare/Mare, ens dóna valentia per ser defensors
dels drets humans, perquè Ell sempre ens guia i estima.

•

Que en qualsevol àmbit, tan social, polític o familiar, allò
que ens defineix és ser cristians i des d’aquesta visió volem
treballar per una millora en la nostra vida obrera.

•

Que som Església, la de Pere, i que l’estimem. I des
d’aquest amor fratern li demanem que cada dia “faci més
olor d’ovella”, amb paraules del papa Francesc.

