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Aquest és el redactat final del document «Prioritats»
aprovat en el IXè Consell celebrat a Lleida (maig del
2009) i que tenia com a lema «Ser llevat dins la massa».
Aquestes tres prioritats es van treballar i debatre amb
l’objectiu de què els/les militants, tinguessim
orientacions que donessin respostes evangelitzadores
als treballadors/es pels propers anys.

Estem en un món on es produeixen contínuament canvis.
La globalització de l’economia i del treball, la realitat
de l’atur, les noves tecnologies, l’accés al món
universitari, el creixement del sector serveis, l’arribada
de nouvinguts, les crisis periòdiques, ... són aspectes
que configuren un món obrer ben diferent al de només
fa uns anys. També descobrim noves formes de lluita
quan participem en moviments veïnals, ecologistes, a
favor del drets de les dones, de solidaritat amb el 3er i
4t Món, de defensa dels drets humans, etc...

No ens volem quedar per a nosaltres la Bona Nova de
l’Evangeli, sinó que volem anunciar-la i compartir-la amb
tothom, especialment els homes i dones del món obrer.
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Curs 2009-2010

RESPONSABLES I SOLIDARIS

EN UN MÓN CONSUMISTA

1.  Vivim immersos en un món consumista.

Des de les societats riques, on un 20 % consumeix el 80 % dels

recursos existents, fins a les més pobres, que malden per entrar-hi.

És, amb tota certesa, un dels trets bàsics de la nostra època,

l’enfocament prioritari de bona part de la població actual, el punt

de vista que ha suplantat ideologies, religions i valors.

S’entén com a consum la despesa de recursos per satisfer una

necessitat. Abans, les societats s’autoabastien i només es comprava

allò que no es podia produir; i els productes duraven i es reutilitzaven.

Al llarg del segle XX, amb els avenços tècnics la fabricació va

esdevenir ràpida i barata i el que interessava era vendre com més

millor. I la publicitat va començar a crear necessitats per generar

nous consums. Anar a la moda, ascendir socialment o no ser menys

que algú altre són necessitats induïdes pel mercat.

Tot i que és innegable que aquest procés va tenir alguns aspectes

positius (alliberar temps personal, desenvolupament econòmic,

increment del benestar), la tendència actual al consum desmesurat

(cada dia hi ha més consumidors i consumeixen cada cop més)

augmenta les desigualtats entre la població mundial i destrueix el

medi ambient. I això segueix passant quan la major part de la

població mundial no cobreix les seves necessitats bàsiques. A més,

tothom ha de saber que el planeta no resistiria si tota la població

es posés a consumir al mateix nivell que la societat occidental.

Si donem un cop d’ull al nostre món ens adonarem que la societat

consumista no ens fa més feliços ni més lliures, ja que el plaer de



4

posseir és tan efímer com el producte que l’ha provocat i ens sotmet

a la brutal dependència del mercat; es fa porucs en pensar que

només si consumim seguirà havent-hi feina; esdevenim treballadors

espremuts i rebutjats del món laboral quan li convé al mercat; no

ens fa més solidaris ni més respectuosos amb els pobres ni amb el

planeta en no garantir un futur de benestar per a tothom, mentre

que produeix un col.lapse dels recursos d’abast mundial. I a sobre,

ho hem pogut veure, ens ha abocat a una crisi econòmica de

dimensions i efectes imprevisibles.

2.  Prenem consciència que això ha de canviar

Cal  protegir tot allò que aquesta lògica descompensadora amenaça:

el medi ambient, el clima, els recursos naturals, les conquestes de

la democràcia, els valors d’equitat i fraternitat, la major part

d’habitants del planeta i les generacions futures. Quan el sistema

de mercat actual ens vol reduir a simples consumidors individuals,

hi hem de respondre amb una visió col.lectiva, conscients que ens

hi juguem el benestar de tots: haurem de canviar profundament les

nostres formes de treballar, de produir i de consumir. I encara més,

en un moment en què la crisi sembla col.lapsar el sistema, hauríem

de saber aprofitar l’oportunitat per establir-ne unes bases noves,

més justes i solidàries.

Tot això ens planteja un esforç imaginatiu, responsable i sense

complexos, per trobar alternatives al consumisme actual. Per

descomptat, totes comencen amb una presa de consciència

individual, a partir d’estímuls personals, solidaris; però s’ha de

trascendir aquest nivell i fer-lo col.lectiu. El suport de grups i

comunitats facilita el canvi d’hàbits i reforça el sentit de

responsabilitat. Però si a més som capaços d’aconseguir que, a

través de mecanismes de participació democràtica, una societat

pugui acceptar limitacions i formes de vida més austeres, haurem
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trobat el bon camí. ¿No és funció de la política vetllar pel benestar

actual i futur de les persones? Des d’un ferm compromís amb els

més pobres , si cal prendre algunes decisions impopulars, estudiem-

les, valorem-les, consensuem-les... però tirem-les endavant, perquè

la nostra societat ha de modificar amb urgència molts hàbits, valors

i prioritats. I a l’hora de votar i de demanar resultats ho tindrem en

compte.  Implicar-se de debò en aquest tema, ¿no seria una bona

forma de retornar prestigi i dignitat a la política? A més, des del

moviment podem donar suport a accions o propostes polítiques

concretes. I  des dels sindicats, ¿sabrem convèncer els nostres

companys i companyes del fet que cal exigir també respecte per

l’entorn, mesures que permetin compatibilitzar horaris laborals i

família o fórmules per fer que el treball esdevingui enriquidor

humanament, en comptes de centrar les reivindicacions només en

la seguretat i els augments salarials?

3.  Interrogants i propostes

Fins a quin punt som conscients dels riscos que aquest consumisme

massiu comporta? ¿Tenim presents els pobres d’aquest planeta (la

majoria), la crisi de la fam, mentre el primer món s’apropia dels

recursos de tota la humanitat?

Per què i com hi podem lluitar? ¿Som capaços de descobrir que un

viure més auster i conscient pot millorar la vida de les persones

més desafavorides, així com la qualitat de les relacions personals?

Des de la nostra perspectiva cristiana i obrera, hi tenim res a dir?

Ha de ser un eix prioritari del treball de l’ACO? ¿Pot oferir una

formació específica per fer-nos més lliures enfront del consumisme?

Quins valors i actituds de Jesús ens impulsen a canviar radicalment

les formes de vida actuals? Si aquest és el món en què ens ha tocat

de viure, ¿podem inhibir-nos-en? ¿O bé hem d’admetre que és un

nou camp que s’obre a la militància, i que reclama amb urgència el
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nostre compromís? Sabrem fer públiques les propostes treballades

a l’ACO?  Podem aportar-hi una veu i una missió profètiques?

Intentem analitzar el nostre consum i delimitar quines serien les

necessitats bàsiques i quines són necessitats induïdes. Revisem

elements com sou; vivenda, hipoteques; temps de lleure: diversions,

viatges, vacances; béns patrimonials, plans de pensions,

assegurances; menjar i vestir; productes culturals; transport ...

Refem la nostra història personal i familiar: ¿què ha canviat en les

formes i objectes de consum? ¿Tenim en compte que les relacions

personals poden esdevenir actes de consumisme (utilització de les

persones, superficialitat de les relacions...)?

Preguntem-nos quines reaccions acostumem a tenir davant de les

propostes de consum. ¿Som coherents amb el que pensem? ¿Com

es viu en el nostre entorn més proper: família, companys, veïns?

Quins valors i contravalors hi descobrim? Quines contradiccions

ens planteja des d’una visió cristiana i obrera?  Quines dificultats

trobem a avançar per un camí menys consumista?

Quines alternatives al consum practiquem o veiem viables a curt

termini (cooperatives de consumidors responsables, banca ètica,

comerç just, projectes d’austeritat, renúncies concretes)? ¿Valorem

les propostes col.lectives de consum per sobre de les individuals?

Fent això, quins valors hi descobrim? Sabem transmetre’ls? Ho

comuniquem als fills, als joves? El fet de compartir, ¿ens porta a un

procés de comunió amb els altres? ¿Som solidaris, també dedicant-

hi recursos, amb les persones o societats amb més precarietats?

En el àmbits més col.lectius (sindicats, política, associacions, grups

diversos), ¿ens veiem amb cor de defensar propostes de limitació

del consum? Militem en alternatives en aquest sentit? ¿Mantenim

la utopia de trobar alternatives al consumisme i al capitalisme que

apostin per un món nou i una nova persona?
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Curs 2010-2011

L’OPCIÓ PREFERNCIAL PELS POBRES

DES DE LA MILITÀNCIA

OBRERA I CRISTIANA

1.Justificació de la prioritat.

L’opció per la classe obrera i l’opció preferencial pels pobres no

tothom les entén igual dins del Moviment. És una qüestió debatuda.

Com entendre-les avui? Quina relació hi ha entre elles i què volem

dir amb l’una i l’altra? L’una té les arrels en la història del moviment

obrer; l’altra, en Jesucrist. És un repte per a tot cristià viure l’aparent

contradicció entre lluitar contra la pobresa i les precarietats, i ser

alhora pobres com ens diu Jesús a les benaurances (Mt 5,1-11; Lc

6,20-26).

2. De què es tractaria?

Des de la presa de consciència dels grans canvis  que ha patit la

C.O., per molts ja no té sentit de parlar-ne, perquè s’ha anat

desdibuixant, o bé s’ha anat perdent la consciència de classe

obrera... Des de la Pastoral Obrera veiem que el que ha succeït és

una gran diversificació de les condicions de treball i de vida de la

C.O., que continua marcada per una gran precarietat i dependència,

que s’ha ampliat a molts sectors que abans restaven fora. La greu

crisi actual provocada pel sistema econòmic canvia el plantejament

que teníem fa uns anys de classe obrera i la “redibuixa”.

Alhora, és innegable l’avenç en les condicions de vida de la C.O.,

almenys a Europa: el nivell de confort i consum i l’accés als drets

de l’ Estat del Benestar  en  són senyals identificables. En aquest

context fàcilment es tenen actituds d’oblit dels més pobres de la
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nostra mateixa classe, feina, barri, etc. I de la qual també en formen

part els treballadors i treballadores immigrants, que sovint pateixen

les pitjors condicions de treball i amb qui mantenim una relació

que rarament és d’ igual a igual. Quan tenim coses a  conservar

sovint esdevenim conservadors… (Com entendre si no les reaccions

d’ alguns treballadors immigrants dels 60-70 respecte als

treballadors immigrants nouvinguts?) També els sindicats han patit

aquest procés conservador.

I encara, en la societat de consum en la qual ens trobem, sovint

s’esdevé una roda infernal per la vida de molts, i dels més pobres

en particular, per ser algú consumint. Aquesta prioritat pot ajudar-

nos a replantejar la nostra manera de vida, amb opcions de vida

pobra, i alhora plantejar-nos la lluita per garantir que tothom tingui

una vida digna; que sigui un signe profètic de llibertat, davant de

l’opressió daurada a què ens redueixen amb la cultura consumista...

signes en la línia de la millor tradició d’Església i del Moviment

Obrer, mostrant així que una altra vida és possible.

3. Què pot demanar-nos?

La prioritat pot ajudar-nos a:

-fer una autocrítica personal, com a Moviment, com a C.O. i com

a Església, sobre el nostre possible acomodament i complicitat,

i la distància que aquestes actituds provoca entre nosaltres i els

pobres

-plantejar-nos com posem les nostres capacitats i béns al servei

dels més necessitats, allà on estem, en el sentit de vetllar per a

que tothom tingui accés a una vida digna

-a fer una aportació, en aquesta línia, com a seguidors de Jesús,

a les organitzacions obreres on participem i a les que treballin

per a la igualtat d’ oportunitats
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-fer que l’ opció pels més pobres vertebri la nostra fe i sigui un

signe de credibilitat i autenticitat del nostre seguiment de

Jesucrist

-vetllar per a que la nostra fe no se centri només en la pobresa

material, sinó també en l’ espiritual

-plantejar-nos les següents qüestions:

-com ens situem com a ACO dins el món dels més

pobres? Què ens hi juguem?

-Per què els pobres no hi són a l’ACO?

-Per què l’ACO no pot fer una oferta que arribi a gent de

parròquia, immigrants i gent senzilla?

4.Com es podria treballar ?

-Es podria revisar als grups: les nostres pobreses, la nostra opció

personal a favors dels més pobres; si ens preguntem per les

causes de la pobresa, si el nostre compromís intenta atacar-les;

si el nostre compromís té una dimensió política i/o quina podria

ser; partint de testimonis de gent de l’ACO que treballa o viu

amb els pobres.

-També podríem revisar el nostre estil de vida, si realment està

en sintonia amb els pobres i si el que tenim és proper als pobres

i està al seu servei.

-Viure i aprofundir des de la Paraula de Déu, des de fets de vida

de cada dia, i des de figures i moments històrics concrets de l’

Església i del Moviment Obrer, tot donant respostes profètiques

d’ un món nou.

-Descobrir altres realitats de pobresa, exclusió i esperança en

altres països i realitats del món.

-Introduir un Estudi d’ Evangeli sobre com se situa Jesús amb els

pobres.
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Curs 2011-2012

LLIURES I PROFETES EN UNA

SOCIETAT PLURAL

Demanem al moviment que quan es tracti aquesta prioritat, es faci una

bona anàlisi històrica i rigorosa de com ha estat i com és el nostre

testimoni com a militants cristians en la nostra història com a ACO. Una

nova lectura que permeti posar-nos al dia en l’anàlisi, incorporar les

noves situacions i reptes que d’aquí al moment en què es tracti aquesta

prioritat s’aniran plantejant, i interpel·lar-nos col·lectivament.

1. Vivim en una societat on ser cristià no és ni natural ni evident

1.1. Abans érem cristians gairebé per imperatiu legal. En moltes

famílies la fe es donava per convenciment, en d’altres per

tradició cultural, però el cert és que, al marge de les motivacions

particulars, tothom era cristià perquè l’ Estat obligava a ser-

ne. I a més es vivia en un context de cristiandat, en què tota la

cultura girava a l’entorn de la fe i en què l’ única religió a

l’abast era la que oferia l’Església Catòlica, que a més era

omnipresent en totes les institucions. I això ho consideràvem

natural.

1.2.Aquesta omnipresència de l’Església, tanmateix, no era

sinònim d’evangelització real. Amb ser cristians legals no n’hi

havia prou. Calia un procés de descoberta personal. Tant és

així que  l’ ACO i els moviments semblants ens esforçàvem a

donar a conèixer Jesucrist al món obrer, una realitat molt

distanciada d’una Església a qui costava molt de reconèixer la

dignitat dels més pobres i que sovint s’arrenglerava al costat

dels qui tenien poder.

1.3. L’obertura que va significar el Concili Vaticà II d’una banda

junt amb la creixent secularització de la societat i, al nostre
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país, l’arribada de la democràcia, van qüestionar el poder de

l’ Església com a institució i van resituar el fet religiós en un

estat aconfessional. La pràctica religiosa va decréixer

considerablement i la gent va descobrir que podia viure sense

tenir cap contacte amb l’ Església.

1.4. De mica en mica les institumcions democràtiques es van

desmarcant del punt de vista de la jerarquia de l’Església

Catòlica. La llei del divorci, la de l’avortament, l’ensenyament

de la religió, recentment el reconeixement del matrimoni

homosexual, els avenços de la ciència, esdevenen font de

conflicte entre el sector de l’Església que enyora el seu poder

anterior i la unitat entre la seva moral tradicional i la llei, i una

societat que actua amb altres principis.

L’ Església té dret a defensar la seva moral, a proposar valors

cristians, però no s’ha d’imposar a tota la societat.

1.5. A tot això cal afegir el fet que les tradicions religioses

minoritàries poden fer-se ja visibles i que, amb la nova

immigració, arriben a casa nostra multitud de creences

religioses, que, simplement amb la seva presència, obren el

ventall de la diversitat religiosa. On abans el debat era entre

creients i ateus o bé agnòstics, hi ha ara tota una altra pluralitat

d’opcions religioses.

1.6. En el nostre entorn quotidià, molta gent no ha sentit parlar

de Jesucrist, perquè això ja no forma part de la seva cultura

quotidiana (o potser mai no n’ha format part en molts casos),

perquè no ha tingut accés a cap cultura religiosa i perquè la

imatge pública de l’ Església institució no se centra a parlar

de Jesucrist, sinó a tractar temes de moral que es presenten

com a única concreció del cristianisme. I aquesta és la veu

que se sent. La major part dels cristians som invisibles.
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2. La nostra manera de viure el compromís obrer i cristià ha

anat canviant

2.1. Acabem de descriure molt primàriament l’evolució del fet

religiós entre nosaltres en els darrers quaranta anys. És molt

evident que en poc temps hi ha hagut canvis molt importants.

2.2. Podríem preguntar-nos també si la nostra manera

d’entendre la militància evangelitzadora ha anat adaptant-se

suficientment als reptes que ens planteja la societat que ens

envolta.

2.3. El risc del compromís durant la dictadura

2.3.1. Quan vivíem en un estat de «bany maria» cristià, el

compromís en les organitzacions obreres i la voluntat d’oferir

un testimoni de coherència entre l’ Evangeli i la nostra vida

eren la resposta a aquesta situació. Era un compromís discret,

de fets i poques paraules. Sovint un compromís arriscat que

podia comportar l’acomiadament o fins i tot la presó. El gest

militant era situar les llibertats democràtiques i les condicions

dels treballadors per damunt del risc de patir les conseqüències

d’una acció empresa en la llibertat que es desprèn de l’evangeli.

2.3.2. D’altra banda, els nostres companys, veïns, amics,

creien o no en Jesucrist, però certament alguns sabien qui era

i altres tenien almenys una referència superficial de la seva

persona. L’element que potser els faltava era constatar que

era possible viure segons l’ Evangeli i que allà on la gent hi

veia el risc nosaltres hi trobàvem Jesucrist.

2.3.3. També vivíem potser en una certa ingenuïtat, de pensar

que el nostre testimoni havia de ser transparent i eloqüent per

a tothom i que l’arribada de les llibertats faria evident també

el missatge de Jesucrist.



13

2.3.4. I, malgrat les dificultats viscudes al nostre país, el

Concili va representar un impuls important i un suport a la

nostra manera d’entendre la fe i l’evangelització.

2.4. La complexitat i la diversificació democràtiques

2.4.1. En una etapa més normalitzada, d’institucions

democràtiques i d’un cert desencís, vam continuar amb aquest

compromís, que s’ha anat diversificant perquè hem anat

descobrint nous reptes: l’ecologia, el feminisme, el treball amb

la gent més necessitada… Al costat d’ aquestes noves realitats,

el marc ideològic s’ ha anat homogeneïtzant,  perdent la seva

dimensió d’utopia, amb imposició del neocapitalisme i

neoliberalisme i les caigudes dels socialismes reals. Tot això,

acompanyat pels canvis en la producció,

l’ increment del consum i per la globalització, entesa des de la

ideologia triomfant, ha afectat a la nostra identitat com a

treballadors.

2.4.2. També les nostres feines i les nostres vides s’han

diversificat. Molts fills de treballadors hem pogut accedir a

noves professions i a una millor formació. I la classe obrera

s’ha fragmentat i diversificat, en una profunda transformació

que ha desembocat en una precarietat general de les

condicions laborals que afecta molt especialment joves i dones.

La llei d’estrangeria contribueix a dualitzar el món laboral,

fomenta l’economia submergida i crea ciutadans sense els

drets més fonamentals (diferents condicions i drets).

2.4.3. En aquest context el risc de la militància ja no consisteix

en la possibilitat d’anar a la presó, sinó en desafiar la manca

d’utopia, la rutina, la comoditat, el mal funcionament de les

institucions democràtiques i l’acció dels poderosos que, malgrat

unes millors garanties socials i de dret, continua actuant a



14

favor del capitalisme i en contra de les persones. Intentem fer

front a la despersonalització i al consumisme i propiciar

mecanismes d’ acollida per als nouvinguts, per als exclosos.

Intentem, sobretot, fer present l’esperança enmig del desencant

i el sentit col·lectiu enmig de l’ individualisme.

2.4.4. D’altra banda hem anat reconeixent el valor del

compromís en la vida quotidiana, del compromís que durant

molts anys han dut a terme gairebé exclusivament les dones:

en l’atenció a la família i a les persones, en la relació de

veïnatge, d’acompanyament i de presència al barri.

2.4.5. En una etapa més normalitzada, també pel que fa a la

nostra presència com a creients en una societat cada cop més

laica, hem anat descobrint nous reptes pel que fa a la pluralitat,

la moral, l’espiritualitat, el paper de la dona… Davant

d’aquestes noves realitats, els nostres marcs de referència

eclesials també s’han anat esberlant: cada cop se’ns fa més

difícil viure la primavera que anunciava el Concili Vaticà II.

Continuem intentant ser coherents amb els fets i parlar poc.

Tenim l’experiència que les grans paraules des de l’ Església

només han servit per posar més en evidència la distància entre

allò que diem de l’ Evangeli i de Jesucrist i la mediocritat en

què vivim.

2.5. Visibles i significatius

2.5.1. Aparentment vivim en una societat de la comunicació i

de la informació, però probablement la nostra comunicació

interpersonal és de baixa qualitat i resulta difícil confegir un

sentit a la vida a partir de les múltiples i contradictòries

informacions que ens arriben. I això, ara sí, en un context on

Jesucrist i el seu missatge són poc coneguts i on, a més, la veu
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oficial de l’ Església cada vegada sona més distant de la vida

de la gent i fins i tot de les institucions democràtiques.

2.5.2. La coherència entre allò que fem i allò que diem és

més necessària que mai, en un univers de superficialitat i de

canvi constant. El problema és que aviat la nostra acció

testimonial necessitarà intèrpret. Ens cal parlar de Jesús amb

els fets, amb la paraula i amb el gest, el símbol, la poesia.

2.5.3. Juan Martín Velasco en la xerrada que ens va oferir al

50è. aniversari de l’ ACO ens deia que havíem de passar de

militants a profetes. La militància és una actitud compartida

amb la gent de bona fe. Ser profetes implica un arrelament

profund en Déu: sentir-nos cridats per Ell, estar disponibles,

veure la realitat amb els seus ulls, la vida que corre per sota

del que es veu (per això es diu que els profetes prediuen el

futur, perquè sovint veuen més enllà de l’aparença i en preveuen

les conseqüències) manifestar, expressar amb un llenguatge

nou la realitat nova de Déu, actuar amb coherència i amb

determinació encara que no veiem clars quins són els camins

i quines poden ser les respostes. Anunciar els brots de Déu

que hi ha en el món i denunciar allò que impedeix que brotin.

3. Algunes propostes de treball en una línia profètica

3.1. Més que mai, des de l’especificitat que ens dóna el

moviment de l’ ACO, ens cal sostenir, buscar, alimentar la crida

de Déu a través de la pregària, de la contemplació, de la revisió

de vida de la confiança en Déu. I simultàniament ser dones i

homes del món, capaços d’entendre’l i d’estimar-lo, des de la

perspectiva dels més pobres, dels exclosos, tenint en compte

els signes dels temps. En aquest sentit, faríem bé de:

3.1.1.Continuar compromesos  a favor dels més pobres i

exclosos, des de les organitzacions de classe, des de la vida



als nostres barris, des de la política, a les entitats, a les ONG,

a les escoles, al costat de la gent, a la nostra feina, amb la

llibertat de Jesús i amb sentit crític. Aquest compromís exigeix

una bona anàlisi d’una realitat sempre canviant, la recerca

de noves respostes i una renovada consciència col·lectiva de

classe obrera.

3.1.2.Fer més explícit el «perquè» del nostre compromís,

individual i com a moviment, és a dir «sortir de l’armari

cristià»  amb convenciment i humilitat, conscients que si

nosaltres no parlem de Jesús amb la nostra vida, potser alguna

gent que ens envolta mai no el coneixerà. No ens és fàcil

tenir converses a fons i explicitar la nostra fe en el nostre

entorn. Cal que els equips d’ ACO facin revisió de vida del

diàleg sobre la fe i la vida, que tenim amb altres persones

dels llocs on ens movem. És possible que hi hagi persones

conegudes a través de la família, amistats, barri i treball que

«esperin « parlar del que creuen i del que els mou a fons.

També ens cal connectar i aglutinar aquestes persones més

interessades en espais oberts de diàleg a l’entorn de l’ ACO

3.1.3.Fer visible una Església dialogant no pas perfecta, però

sincera en la seva recerca i compromís pel Regne de Déu,

amb consciència que els cristians i cristianes vivim una

Església molt plural i que, per tant, hem de conviure amb

altres formes d’entendre-la. I amb consciència també que,

des de la senzillesa i des de la vida quotidiana i el món secular,

cal entrar en diàleg amb les altres religions que trobem als

nostres barris i pobles.

3.1.4.Consolidar i treballar més la nostra espiritualitat. Ser

conscients que hem de pouar l’aigua de la vida i que ens ho

hem de treballar: a través de la pregària, de la formació, de
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la revisió de vida ben feta, de l’animació mútua com a cristians.

Revisar a fons els nostres compromisos per evitar-nos

temptacions, amb sinceritat davant Déu i davant nosaltres

mateixos.

3.1.5.Estar atents a l’enriquiment que podem rebre de la

pluralitat i diversitat que ens ofereix el moment en què vivim.

3.1.6.Anar-nos renovant com a Església:  animant-nos

mútuament, sent-ne més corresponsables com a laics,

introduint-hi altres formes de relació i de tenir responsabilitats,

donant més protagonisme a les dones, aprenent a formular

la nostra fe d’una manera intel·ligible. Això ens demana

l’esforç de participar de manera més activa i real en el

moviment, assumint les responsabilitats necessàries i en

altres espais eclesials (consells parroquials, consells

arxiprestals, equips de litúrgia, parròquia…).

3.2. L’ ACO ha de ser estímul, lloc de confrontació de la nostra

vida amb l’ Evangeli, diàleg,  qüestionament, suport,

acompanyament: empènyer-nos a viure una fe lliure, oberta i

transformadora del món, dins i fora de l’ Església.




