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Sobre la ponència del Dani Jover es va dir. 

Ø Ha sorprès el que ha dit sobre “la relació amb el temps” i sobre la 
“memòria fragmentada”. 

Ø Ha agradat la nova explicació sobre les sigles de l’ACO, i la nova visió 
de l’organització. 

Ø Es demana que es faci arribar per escrit per a poder-la reflexionar i 
digerir. 
 

1. Des de la teva pràctica, quina és la fidelitat essencial de l’ACO? 

• La vida comunitària 
o El grup de Rdv com a comunitat de fe, com a petita església. 
o La Revisió de vida. 
o El grup com a “teràpia”. 
o La trobada. 
o El retrobament amb nosaltres mateixos. 
o La mútua fecunditat entre els militants antics amb la seva 

memòria i experiència, i la gent jove que segueix, i s’agraeix que 
hi siguin i segueixin. 
 

• La fidelitat al moviment 
o Mantenir viva la finalitat de l’ACO, amb un equilibri entre: 

§ D’on venim: memòria històrica que aporten les generacions 
més grans. 

§ On estem: actualització del moviment. 
§ I la visió de futur. 

o Els valors de l’ACO: una línia a seguir, de ser, de fer... 
 

• La consciència de classe 
o En un llenguatge actual. 
o Mantenir-la viva. 
o Fonamentada en la lluita amb tots els més pobres. 
o Opció de classe obrera com a compromís davant la vida. 

 
• La fe: la fidelitat a Jesucrist i al seu evangeli 

 
• L’estil de vida 

o Austeritat. 
o Sobrietat. 
o Solidaritat amb els més pobres. 
o Senzillesa de vida. 

 



• L’acció 
o Un compromís davant la vida. 
o Associar-se a grups, a moviments que treballen per un canvi: 

associacions de veïns, sindicats, partits polítics, cooperatives... 
o Obertura als moviments alternatius actuals. 

 
• L’evangelització 

o Ser ressonadors del missatge de Jesús. 
o Hem de ser un mitjà per portar l’esperança a la classe obrera, un 

missatge d’una vida digna i feliç i per la possibilitat d’una veritable 
transformació. 

o Fer arribar els valors cap enfora i no tancar-nos dins a casa. 
o Calen eines per obrir-se, per tirar endavant accions realment 

evangelitzadores. 

 

2. Amb quina ACO somies d’aquí a 5 anys, en un context de desigualtat 
excloent? 

Somiem amb una ACO que: 

• Fa una anàlisis de la situació social 
o Estem en un temps d’inestabilitat social, laboral... que dificulta el 

compromís. 
o Hi ha també dificultats perquè estem en una societat 

individualista, materialista, consumista, en el que la dimensió 
transcendent es té poc en compte, i precisament l’ACO té un 
missatge espiritual, crític, col·lectiu... 

o No ens és fàcil trobar accions adequades, recursos, mètodes... 
o Hem de donar resposta a la diversitat cultural, producte de la 

immigració, i a la situació dels immigrants. 
o Hem de donar resposta a la situació dels refugiats. 
o Ens haurem de posicionar davant un possible estat propi a  

Catalunya. 
 

• On hi participen persones més motivades i amb més consciència 
social 

o On es fonamenti el compromís de les persones. És important que 
tothom s’impliqui on està i no s’inhibeixi. 

o I s’afavoreixin en el nostre entorn els valors de l’ACO. 
 

• Es planteja el paper del moviment davant la societat i davant 
l’església 

o Caldrà prendre decisions importants pel futur. 
o En aquest sentit el proper Consell serà molt important. 

 
 



• S’obre 
o Mirant la realitat social de la zona i observar quins moviments 

socials, associacions, entitats hi ha que estan presents i porten 
endavant accions transformadores. 

o Realitzant accions com ACO (campanyes, actes...) obertes a 
altres persones a partir de les quals, l’ACO es pot donar a 
conèixer, es posiciona. Això pot ser a nivell de zona o de tot el 
moviment. 

o Realitzant convocatòries (cada grup o zona, o tot el moviment ho 
pot fer) obertes, a persones properes als membres de l’ACO, 
sobre qüestions d’interès, que preocupin (en sopars o berenars-
tertúlia, taules rodones, visites, cine-fòrum...). 

• Fa una anàlisi interna de l’ACO 
o Mirant, reconeixent i valorant la diversitat de ritmes, graus de 

pertinença, procedències, itineraris, com quelcom positiu. 
o Si es prenen decisions s’ha d’acceptar el fet de deixar-nos 

elements pel camí. 
o La consciència col·lectiva passa per la consciència personal i 

l’actuació de cadascú per arribar a la col·lectivitat. 
o Prendre consciència que cada grup d’ACO és una petita 

comunitat cristiana, no comporta i que ha de connectar amb altres 
realitats eclesials. 

• Fa canvis organitzatius 
o Fer més xarxa i vincular-se als diferents grups, moviments de 

l’entorn... 
o La xarxa de l’ACO hauria d’anar ampliant-se amb tot tipus de 

persones i això demana canvis organitzatius. 
o Com a ACO que s’implica en els col·lectius socials de l’entorn. 

Caldria un responsable (que pot anar rotant) que tingui cura de al 
vinculació amb tals moviments socials de l’entorn. 
 

3. Quina seria la teva prioritat perquè l’ACO sigui fidel a la seva identitat? 

• Fer-se present en la societat actual, al cor del carrer. 
 

• Fer-se present en els parròquies i a l’església, l’ACO ha de: 
o Ser veu. 
o Donar opinió. 
o Ser llevat. 
o Oferir un servei-eina per a les persones properes, que volen 

un model d’església proper al nostre (democràtic, plural, 
actual...), que volen descobrir-la. 

o Ser portadora de demandes sobre la situació de l’església. 
 

• Establir un diàleg amb les diferents tradicions religioses 



o Tirant endavant alguna acció comuna per transmetre un missatge 
humanitzador. 


