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QÜESTIONS INTERNES I  
PROPOSTES ORGANITZATIVES  

Consell de l’ACO 24, 25 i 26 de maig de 2013 

 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
Un cop acabat el debat en els grups de RdV sobre les prioritats pels propers anys, 
i enviades ja l’esmenes que proposeu, hem tancat una primera fase de preparació 
del nostre Consell.  
Les Comissions de treball revisaran aquestes esmenes, i prepararan el debat de 
les mateixes, tant acceptant-ne algunes, com derivant la seva discussió al mateix 
moment de realització del Consell el mes de maig. 
Ara toca passar a una nova etapa. Tal com estava previst us fem arribar les 
Qüestions Internes i Propostes Organitzatives que ens agradaria debatre en 
el proper Consell. 
Són només tres, i cadascuna té un caire diferent i busca debatre temes que ens 
semblen importants de tipus organitzatiu. No són tots els que podríem abordar, 
però ens sembla necessari no retardar la seva discussió. 
En primer lloc una modificació de la Carta Econòmica. Com diu la proposta, 
constatem que els criteris de funcionament econòmic de les diòcesis o zones que 
estan recollits actualment en el punt 8 d’aquesta Carta han quedat obsolets per a 
la realitat actual del Moviment. I és per això que la Comissió d’Economia ens 
proposa un nou redactat d’aquest punt 8. 
La segona qüestió té relació amb la iniciació. La Comissió de Iniciació ens 
planteja una reflexió sobre els Reptes actuals de la Iniciació a l’ACO, per a que 
es debatin als grups, s’esmenin, i sobre tot per a que serveixin de reflexió al 
conjunt del moviment. 
Per últim, una reflexió sobre les Prioritats a l’ACO, el que signifiquen i el futur 
que han de tenir com a motor per a estructurar la dinàmica del moviment durant 
el període de temps entre dos Consells. L’oportunitat d’aquest debat es fa encara 
més evident després de rebre les esmenes sobre les prioritats per part dels 
grups. Molts es plantegen modificar aquest sistema de funcionament. Per tant 
ens sembla interessant parlar-ne als grups, i que respongueu les preguntes que 
es plantegen, per conèixer la sensibilitat del moviment, i poder-ho tenir en 
compte, si no en aquest proper període de 4 anys, de cara al futur.   
Recordeu que aquests Documents es podran esmentar fins el 15 d’abril de 
2013.  
Sentim el poc temps....us demanem un darrer esforç. 
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Comissió d’economia 
 
CARTA ECONÒMICA 
 
Per donar acompliment als punts 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4 de la Carta Econòmica, i 
tenint en compte el moment actual i real en que ens movem, constatem que els 
criteris de funcionament econòmic de les diòcesis o zones que recull actualment 
el punt 8 han quedat obsolets per la realitat actual del Moviment, que cerca 
l’autofinançament de les diòcesis i zones. És per això que proposem aquest nou 
redactat del punt 8 i eliminar l’annex. 
 
8. CRITERIS DE FUNCIONAMENT ECONÒMIC DE LES DIÒCESIS O ZONES. 
 

8.1  Genèricament, les diòcesis/zones s’han d’autofinançar en el seu funcio-
ament intern. No obstant, en el cas de que no es pogués totalment, el 
moviment podrà assumir-ne algunes despeses, sempre amb el vist i plau del 
Responsable d’economia del Moviment. 

 
8.2  Les diòcesis/zones allunyades de la seu del Moviment, que està situat en 
la província eclesiàstica de Barcelona, podran rebre cofinançament a càrrec 
del conjunt del Moviment en els següents supòsits:  
 

8.2.1. Província eclesiàstica Tarraconense:  
 Desplaçaments dels responsables a reunions conjuntes del 

moviment: Comitè General i Comissions. 
 També s’inclouen els desplaçaments dels responsables de 

diòcesi/zona a les poblacions properes per motius de 
coordinació.  

Aquests supòsits quedaran exclosos si la diòcesi/zona rep subvenció del 
seu bisbat en quantitat suficient per assumir-ne els costos, sempre en el 
benentès de que en cas de superàvit de la subvenció, el romanent hauria 
de servir per ajudar a sufragar les despeses generals del Moviment. 

 
8.2.2. Altres diòcesis/zones no especificades anteriorment:  

 Desplaçaments dels responsables de diòcesi/zona i de una o 
dues persones del comitè permanent per a reunions de 
coordinació. L’estada d’aquestes reunions haur{ de ser 
assumida per cadascuna de les diòcesis. 

 A les Trobades Generals de Setmana Santa, Consell, Jornada 
General, Trobada de Responsables, Exercicis d’Estiu i Recés, es 
compensarà el 75% del desplaçament. Només en el cas de la 
Jornada General, l’allotjament ser{ assumit pels militants d’on es 
faci la trobada. 

Aquests supòsits quedaran exclosos si la diòcesi/zona rep subvenció del 
seu bisbat en quantitat suficient per assumir-ne els costos, sempre en el 
benentès de que en cas de superàvit de la subvenció, el romanent hauria 
de servir per ajudar a sufragar les despeses generals del Moviment. 
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8.3 S’utilitzar{ pels desplaçaments, sempre que es pugui, el transport     
públic, i s’aportar{ el bitllet com a justificant.  
Pel desplaçament en cotxe el preu per quilòmetre es pagarà segons el preu 
indicatiu anual del B.O.E. 
 

 

Comissió de Iniciació 
 
REPTES QUE PLANTEJA LA INICIACIÓ A L’ACO 
 
ACO s'eixampla a través del contagi del propi moviment en els entorns en els que 
es fan presents els seus militants. Tradicionalment la principal base de la 
iniciació de l’ACO havia estat la incorporació de militants procedents de la JOC.  
Aquestes incorporacions van minvant i en canvi, cada vegada més, s’apleguen a 
l’ACO persones procedents dels llocs per on es mouen els seus militants. Això és 
un signe de que ACO es veu portada per l'Esperit a sortir d'ella mateixa i 
esdevenir el que és en la seva essència: un moviment evangelitzador. Cardijn ja 
deia; "Una fe encén una altra fe". Doncs això, ACO ha de créixer a través del propi 
contagi i servir el Regne comunicant als altres allò que ha rebut. 
 
El moviment es planteja la iniciació no només com una qüestió de continuïtat. El 
sentit és més de fons, va més enllà de la quantitat de persones que en puguin 
formar part ara i en el futur. El sentit de la iniciació està en la dimensió 
evangelitzadora del repte que tenim plantejat en la nostra pròpia Identitat: fer 
arribar l'experiència de Jesucrist a la Classe Obrera, compartir-la, comunicar-la. 
Evangelitzar no ve de la nostra necessitat, sinó del dret de tota persona a 
conèixer Jesucrist. Rebre l'anunci alliberador de Jesucrist és un dret inherent al 
món obrer. L’ACO és un mitj{, al servei d’aquesta Evangelització, no un fi en si 
mateixa. Cada militant del moviment pot trobar, a través de la Revisió de vida, 
com concretar aquest "portar a Crist a la Classe Obrera".  
 
ACO som cristians obrers immersos en la realitat, llevat en la massa. Estem 
presents en la realitat quotidiana de cada dia, enmig de companys de treball, 
d’amics, familiars, companys de moviment obrer organitzat, veïns, persones 
nouvingudes, enmig del carrer, atenent els marginats, al costat dels pobres, 
barrejats en el món.. La nostra Missió és dur Crist fora de les portes de l'Església, 
més enllà de les seves fronteres. Aquest és el sentit de la iniciació.  
 
La iniciació, doncs,  ens planteja als i les militants d'ACO diversos reptes: 
 
 Primer repte: Prendre consciència que a l’ACO, iniciadors en som tots i 

totes 
Tots i totes tenim davant una realitat a Evangelitzar, i a partir d'aquí la 
possibilitat d'oferir ACO, si és possible. Oferir ACO és una qüestió senzilla i 
complexa alhora. Senzilla pel fet que a partir de l'amistat, del testimoni i del 
coneixement mutu es pot arribar a una invitació, sempre fruit d'un procés. 
Complexa, perquè les persones adultes sovint tenim maneres de fer molt 
consolidades, poc acostumades a nous reptes, a canvis, a interrogants, i 
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l'experiència de Crist suposa nous interrogants, canvis i reptes. Complexa 
també perquè aquesta oferta és lenta, personalitzada, respectuosa, resultat 
del compartir i en el fons, d'estimació, i això és necessàriament lent. ACO no 
s'ofereix a tort i a dret, com si fos un producte a consumir, més aviat es tracta 
de convidar a aquelles persones a les quals els podria suposar un regal. Per 
tant, iniciar ACO, oferir ACO en la vida adulta, és tot el contrari del 
proselitisme o l'adoctrinament. 
 

 Segon repte: significar-se com cristians 
Aquesta és una de les claus de la iniciació a l'ACO. Molts cristians, també els i 
les militants de l'ACO, actuem en la realitat, col · laborem a transformar-la i 
estenem el Regne de Déu. Ens cal manifestar clarament que qui ens 
compromet, qui ens fa lliures, qui ens crida a estar atents, qui ens 
acompanya en la lluita és Crist i l'experiència que d’Ell en tenim. Aquesta és 
una de les claus a comunicar, l'explicació d'aquesta experiència, d'allò que 
ens mou, de Jesucrist que ens fa ser el que som, que ens impulsa a estimar. La 
iniciació a ACO és una cosa tan senzilla o tan complexa com fer arribar 
aquesta experiència a persones que ens envolten, amb qui hi ha una relació, 
coneixedores de la nostra fe i compromís. 
A més a més de la presencia del militant en el seu entorn,  també accions 
comunes com a ACO ( de moviment, de zona, o de dos o tres grups) poden 
esdevenir primers passos d’iniciació. Aquestes accions poden ser diverses: 
de caire transformador de l'entorn , o compartides amb d’altres moviments, 
entitats, o aglutinadores de gent propera a l' ACO. 
 

 Tercer repte: comunicar aquest missatge a la gent més senzilla 
La vocació d'ACO és fer arribar aquest missatge als pobres, a la classe obrera, 
als senzills, als immigrants, als desposseïts, als qui la crisi està colpint amb 
més intensitat, quart món, etc. Hi ha  militants d’ACO presents i al costat 
d’aquestes persones. Però és un fet que a l’ACO gairebé no hi són. Ens cal 
debatre i analitzar a fons les dificultats que ens trobem en aquesta 
comunicació, les dificultats objectives d’aquestes persones, com ha de ser la 
invitació si és que es pot fer, i molts altres aspectes que depassen  les 
reflexions d’aquest document. 
 

 Quart repte: més enllà de les portes de l’Església 
A l’ACO ens hem vingut acostumant a la incorporació de grups de joves 
procedents de la JOC. Potser això ha relaxat l'esforç del conjunt del 
moviment pel que fa a la iniciació en la vida adulta. Tot i que hi ha militants 
que han estès i estenen el moviment des de la iniciació, a la majoria ens cal 
un plantejament d'iniciació encaminat a oferir ACO en la vida adulta, en les 
realitats en què ens trobem presents. En l’actualitat les persones que 
s’incorporen a ACO (sense comptar les que vénen de la JOC), la majoria 
provenen d'un entorn més o menys parroquial. Però com a repte, ens cal 
donar un pas més. Des de la consciència de l'enorme dificultat que suposa,  
hauríem de poder anar també una mica més enllà, fora de les portes de 
l’Església, als llocs, les accions i les relacions en què ens fem presents els 
militants en la vida diària. 
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 Cinquè repte: l'acollida 
Quan un nou grup o una persona s'incorpora a l'ACO ha de trobar un 
ambient d'acollida, no només un cúmul de reunions, actes, revisions de vida, 
valoracions, .. Ha de trobar persones adultes creients que tenen un projecte 
en comú i que s'acompanyen entre elles per realitzar-lo. Cal que sentin que el 
moviment els aprecia i es preocupa per ells i elles. Cal que cada militant de la 
zona es plantegi com acollir aquestes persones: uns responsabilitzant-se 
directament del seu acompanyament, altres donant testimoni de vida 
militant obrera i cristiana com a adults, altres oferint el seu grup per acollir 
persones que comencen a l’ACO, altres simplement acollint en els actes i 
jornades. 
 

 Sisè repte: moments en comú 
El procés d'iniciació ha de tenir moments en què l'equip o les persones 
participin de la vida de l'ACO: espais de celebració, de formació, d'acció, 
lúdics ... No es tracta de participar en tot des d'un principi. El procés és 
gradual, segons el seu ritme, les seves necessitats, el seu recorregut, d'aquí la 
importància de l'acompanyament proper per part de militants d'ACO amb 
recorregut en el moviment. 

 
 Setè repte: militants i grups disposats a acompanyar 

Actualment la iniciació a l’ACO és un procés que els i les militants han 
d’acompanyar amb diferents graus de responsabilitat. Hi ha diverses fonts 
d’iniciació i cadascuna requereix un acompanyament específic: 

- militants que provenen de la JOC 
- joves en grup, procedents d’altres moviments d’acció catòlica juvenil 
- grups sorgits de la invitació de consiliaris i/o de militants a persones 

del seu entorn parroquial 
- persones iniciant-se en grups de militants, fruit d’una invitació 

personal 
- persones que contacten amb ACO a través de la web, del Butlletí, o de 

coneguts, a les quals cal trobar grup 
- noves zones territorialment distants que han optat per ser ACO 

 
 Vuitè repte: una mica d’organització 

Existeix una comissió d’iniciació en la qual només hi ha directament 
representades en l’actualitat 3 zones de la Diòcesi de Barcelona. En algunes 
zones hi ha un militant que fa d’enllaç o de contacte no presencial a la 
Comissió. Hi ha zones grans, amb realitats d’iniciació, que no tenen 
responsable d’iniciació. El repte est{ en aconseguir que hi hagi responsable 
d’iniciació a totes les zones grans i militants de contacte o enllaç no 
presencial a la resta. 

 
 Novè repte: pla d’iniciació 

Durant temps hem abusat de la iniciació per immersió: hem acollit persones 
que han iniciat o continuat el seu procés militant participant de la RV en 
grup, d’alguns moments de zona i de tot el moviment. No obstant a aquestes 
persones se’ls ha explicat poc què és ACO. Cal doncs equilibrar aquests 
aspectes en el procés d’iniciació i per això cal establir en cada cas un pla 
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d’iniciació. La Comissió d’iniciació  ha elaborat un pla d’iniciació genèric que 
els militants responsables de cada realitat han d’adaptar a les persones o 
grup al qual acompanyen. 

 
 Desè repte: recanvi de responsabilitats 

El Moviment és dinàmic, o hauria de ser-ho. El relleu en les responsabilitats 
d’iniciació és essencial, d’una banda per assegurar-ne la continuïtat i d’altra 
per oferir la possibilitat a d’altres militants de poder créixer fent aquest 
servei. Això vol dir buscar disponibilitats i complicitats en militants, tasca a 
vegades difícil.  

 
 Onzè repte: sentit de moviment 

L’experiència d’ACO comença pel propi grup de revisió de vida.  Però ACO és 
més que això, és moviment. El sentit de la iniciació no ve de sentir-se grup, 
sinó de sentir-se moviment d’Església i moviment Obrer. I a vegades, aquest 
sentit de pertinença a aquest projecte comú es fa difícil de trobar-lo, fins i tot 
de descobrir-lo. Si ens plantegem la iniciació no és des del grup, sinó des del 
sentit de moviment. El repte està en saber transmetre aquest sentit de 
moviment per part dels qui l’han descobert i d’estar oberts a descobrir-lo els 
qui encara no l’han pogut copsar. Tots junts, en grup, en zona, i en el conjunt 
del moviment, ens hem d’acompanyar per avançar junts en redescobrir i 
recuperar aquest sentit de projecte col·lectiu. 

 
 

Comitè General 
 

SOBRE LES PRIORITATS A L’ ACO 
 
1. Objectius i justificació de les prioritats 

 
Des de finals dels anys vuitanta, el nostre moviment, en els períodes entre 
Consells, s’ha proposat treballar cada curs una prioritat. El fet de reflexionar 
junts sobre una temàtica actual ens permet donar cohesió a tot el Moviment, ens 
ajuda a viure’l, i ens fan sentir pertanyents a un col·lectiu d’església més ampli 
que el grup i que la zona. 

 
Treballar en prioritats permet fer una reflexió col·lectiva, i és l’ocasió per a 
definir-se com a moviment davant de diverses realitats socials i de fe. Així, ens 
donem a conèixer com a església en la societat, i com a cristians en la classe 
obrera a l’interior de l’església. 

 
Com a moviment educatiu que som, el fet de treballar en prioritats afavoreix la 
participació de tots els militants i ens permet avançar en un posicionament 
conjunt com a moviment. 
 
2. Valoració i dificultats 

 
Durant tots aquests anys, el treball en comú sobre els prioritats ha acomplert 
aquests objectius i ens han permès sentir-nos Moviment, i a la vegada hem pogut 
tenir una veu comuna (amb els manifestos que resumien el treball fet) front a la 
societat i a l’església. 
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Davant d’una societat que tendeix al individualisme, aquest treball en prioritats 
ens ha ajudat a sentir-nos un col·lectiu amb uns objectius comuns, i a fer 
comunitat, el que ens ha facilitat compartir la nostra fe en el Crist ressuscitat.  
 
En aquesta línia, les pautes proposades per a cada prioritat, de revisions de vida i 
d’estudis d’evangeli, han estat utilitzades per moltes zones en recessos, trobades, 
etc., el que ha afavorit la cohesió i la participació en la zona. 
 
Tanmateix hem d’assumir que el treball en prioritats ha presentat algunes 
dificultats: 

• les prioritats, a vegades, no s’han relacionat prou amb el que viuen les 
zones i les revisions de vida dels grups. I això ha fet que siguin percebudes 
a vegades com una obligació. 

• les prioritats no sempre han estat encarnades en la realitat social, sobre 
tot tenint en compte que es decideixen per períodes de quatre anys. 

• la metodologia per a desenvolupar i treballar les prioritats al llarg del 
curs pot ser poc adient pels temps actuals i pels nous militants. 

• el ritme sovint ha estat massa apressat, i el fet de que la reflexió sigui per 
un curs no ha permès un suficient aprofundiment. 

 
3. Replantejament de les prioritats 
 
Potser com a moviment ens caldria tornar a plantejar els objectius que ens van 
portar a treballar en prioritats, valorar l’experiència positiva que ens han aportat 
i veure si ens cal cercar altres formes, altres mètodes diferents, més actualitzats, 
més d’acord amb la gent del moviment actual, però que responguin a les 
mateixes finalitats que hem indicat en el primer punt. 
 
Caldria que es relacionessin més les prioritats amb la veritat d’experiència, de fe i 
de mètode. 
 
Tenint en compte que algunes esmenes que els grups han fet han anat en aquest 
sentit, ens ha semblat que podríem reflexionar de nou sobre el treball en 
prioritats, no tant per posar ara en qüestió les prioritats proposades, però sí per 
a cercar noves formes de reflexió i acció col·lectiva com a  moviment. 
 
Per això us proposem que respongueu a les següents preguntes: 
 
1a Com valoreu el treball en prioritats que estem fent actualment?. 
 
2a Quines dificultats hi heu trobat?. 
 
3a Creieu que hem de complementar aquest treball amb altres mètodes que 
ajudin a aprofundir en la prioritat?. 
 
4a Cal treballar una prioritat cada curs?. 
 
5ena Quines alternatives hi veuríeu?, com per exemple: promoure accions 
comunes (potser compartides amb altres moviments), convocar simpatitzants 
del nostre entorn en relació amb el treball de la prioritat,... 
 


