
LA INICIACIÓ A L’ACO 
 
A - Algunes conviccions  
 
1 - Tota persona té el dret a conèixer Jesús. Nosaltres creiem que l’ACO és un mitjà perquè els treballadors i 
treballadores arribin a conèixer Jesucrist, perquè l’ACO és un Moviment Evangelitzador i un Moviment d’Església en el 
si del món obrer. 
 
2 – El fet d’haver experimentat que Déu és Amor i que opta radicalment pels pobres, fa que no ens puguem tancar en 
nosaltres mateixos. És per això que ens hem de sentir enviats a fer créixer el Regne de Déu, a ser instruments de Déu 
que conviden a creure en Ell. Enviats per Déu i per l’Església a oferir gratuïtament l’ACO, el nostre estimat Moviment, 
que també ens va ser ofert gratuïtament. Ens mouen les paraules de Jesús quan envia els seus deixebles en una missió 
alliberadora que volem fer nostra: Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho 
heu rebut, doneu-ho també de franc (Mt 10,8). 
 
3 - Tot Militant d’ACO, per definició, és Evangelitzador i Iniciador. Per fer bé la nostra tasca, ho hem de fer feliços i 
alegres. Si no, allò que volem transmetre no es rebrà de la mateixa manera.  
 
4 – Cal que tots els militants sapiguem transmetre l’alegria del missatge de Jesucrist a totes les persones i grups que 
s’inicien al Moviment. També és molt important fomentar l’estimació al Moviment en tota la seva dimensió, de forma 
que no quedi només reduïda a la nostra participació al grup de Revisió de Vida. 
 
5 - La Iniciació és la base del nostre Moviment. Tot militant ha passat d’una forma o una altra, en un moment o en un 
altre, per la Iniciació. La Iniciació posa les bases dels futurs Militants de l’ACO, per tant és important que es faci ben 
feta per poder entendre, estimar i sentir-nos nostre el Moviment. 
 
6.- Iniciar té 2 dimensions: 

 
- Oferir Jesús i l’ACO a gent que no la coneix.  
- Acompanyar els qui ja hi són. 

 
B - Oferir Jesús i l’ACO 
 
1 - Els nous militants poden venir de llocs molt diversos com ja diu el Document d’Identitat. És responsabilitat de cada 
militant oferir ACO a persones que no la coneixen.  
 
2 - No ens hem d’angoixar pel nombre, només hem de transmetre amb alegria allò que som i vivim. 
 
3 - Si s’ha de fer extensió i contactes a altres Diòcesis cal algú que ho faci: Un alliberat o un responsable o una 
Comissió. 
 
C - Acompanyar els qui ja hi són  
 
1 - Cal tenir definit qui s’encarrega de la Iniciació. Cal un militant a cada Zona que acompanyi les persones en Iniciació. 
Cal un Comissió d’Iniciació que vetlli perquè tot militant en iniciació se senti acollit. Si no es vol o no es pot tenir la 
Comissió d’Iniciació, s’ha de tenir un alliberat dedicat a la Iniciació. 
 
2 - Cada Responsable de Grup, i per extensió el Responsable de Zona, ha de conèixer el Pla d’Iniciació. En ell està ben 
detallat com es fa l’acolliment i l’acompanyament de qualsevol nou militant.  
 
3 - L’acompanyament als que ja estan en iniciació passa per tenir definides persones que ho puguin fer. Des de la 
Comissió d’Iniciació es veu que hi ha Zones on manca alguna figura per poder-ho fer i que per tant la tasca no es fa de 
la millor manera. Això ha fet que hi hagi persones que no s’hagin sentit prou acompanyades. La Comissió ha intentat 
arribar allà on els altres militants no hi arribaven i s’ha valorat molt positivament. 
 
4 - Un militant que entra a l’ACO necessita un acompanyament més enllà dels 2 anys d’Iniciació, ja que no es pot 
pretendre que es conegui tot en aquest període. Cal assegurar, però, que aquest militant hagi seguit el Pla d’Iniciació 
marcat en 2 anys. Per tant, tot nou militant ha de tenir a les mans tota la informació que marca aquest Pla d’Iniciació: 
Identitat, Cotització, Metodologia, Organització,... No hem de donar res per suposat, per molt que es cregui que una 
persona o grup en Iniciació ja coneix molt el Moviment: sempre s’ha de dur a terme el Pla d’Iniciació. 
 
D - Algunes propostes concretes 



 
1 - Anualment s’ha de parlar en el Comitè Diocesà del Pla d’Iniciació. La Zona que tingui un sol Militant en Iniciació, 
ha de tenir un punt sobre Iniciació a l’Ordre del dia de cada Comitè. 
 
2 - Cal que tinguem la figura del padrí. Serà un grup veterà si es tracta d’un grup sencer que està en iniciació. Serà el 
Responsable de grup i/o el Consiliari quan sigui un militant el que s’incorpora a un grup. El padrí ha de ser coneixedor 
de les necessitats del nou militant, ha de poder donar resposta a les necessitats que tingui, ha de marcar trobades 
periòdiques per parlar del seu procés. El padrí ha de fer que el militant estimi el Moviment.  
 
3 - El Responsable de Zona ha de tenir una llista amb els nous militants de l’últim any er a la Jornada del 12 d’Octubre. 
A la Jornada General es donarà la benvinguda a tots els nous militants. 
 
4 - Organitzar des de la Comissió d’Iniciació, entre Consell i Consell, un taller a Setmana Santa on s’expliqui el Pla 
d’Iniciació Actualitzat: “Vine que t’iniciem” 
 
5 - Els 11 reptes d’Iniciació del Xè Consell continuen vigents i cal tenir-los presents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


