
Material preparatori XII Consell ACO 
 
Introducció 
El 19-21/05/2017 l’ACO vam celebrar l’XI Consell «Jo faig que tot sigui nou» estructurat en               
tres àmbits de treball –Fe i eclesialitat, Iniciació i Organització– i quatre ponències. Allà es               
van determinar les directrius dels tres cursos següents (corresponsabilitat, iniciació i           
formació) i es va aprovar la continuïtat del Pla de comunicació.  
 
Durant aquest curs posarem les bases del XII Consell que se celebrarà el maig del 2021.                
Pel Consell anterior, vam realitzar una enquesta a la militància (lliurada a la Jornada              
General 2016) i que va servir per reflexionar sobre quina és l’ACO que volem. Va ser                
contestada per un 52% de la militància i es va analitzar al Comitè General del gener del                 
2017. Els resultats considerem que continuen sent vigents i, per tant, els tindrem ben              
presents a les portes del XII Consell. En aquest treball previ, els grups també van estudiar el                 
Document d’identitat i la memòria del Pla de comunicació. 
 
Com preparem el XII Consell? 
A partir dels resultats de l’anterior Consell i de l’enquesta elaborem aquest document que              
consta d’un DAFO+E (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats a la llum de            
l’Evangeli) i un seguit de reptes estructurats en tres línies d’actuació. El document es clou               
amb tres preguntes per als grups de revisió de vida. En aquest procés participatiu              
contemplem les següents fases que prenen un format de Revisió de vida: 
 
Fase 0 (Veure). Comitè General valida aquest document. Període: 25/01/2020 a           
15/02/2020. 
 
Fase 1 (Jutjar). Debat del document als grups de revisió de vida i retorn de les respostes.                 
Període: 16/02/2020 a 18/05/2020. 
 
Fase 2 (Jutjar). Anàlisi i debat de les aportacions fetes pels grups en la Jornada de                
responsables (30/05/2020) i trasllat en document per distribuir a la 67a Jornada General.             
Període: 30/05/2020 a 31/07/2020. 
 
Fase 3. En paral·lel a tot això, un grup de treball elabora una proposta d’actualització del                
Document d’Identitat i les Normes de funcionament i un altre grup elabora una nova              
proposta de Carta Econòmica. Aquesta documentació es distribuirà als grups en la 67a             
Jornada General. Període: 16/05/2020 a 30/09/2020. 
 
Fase 4 (Jutjar). Els grups validen o fan esmenes a la proposta de treball per al XII Consell a                   
partir de la documentació que es lliura en la 67a Jornada General: document de treball,               
proposta nou Document d’Identitat, Normes de funcionament i Carta Econòmica. Període:           
12/10/2020 a 28/02/2021.  
 
Fase 5 (Actuar). XII Consell. Els delegats voten i prioritzen les propostes (que s’hauran              
enviat als grups durant la segona quinzena d’abril) i aproven o no el nou Document               
d’Identitat, Normes de funcionament i Carta Econòmica. Període: 28-30/05/2021. 



 
DAFO+E per al XII Consell ACO 
 
Factors externs 
 
Oportunitats 
(quines oportunitats tenim al nostre abast?, de quines tendències ens podem beneficiar?) 
O1. El Papa Francesc pel protagonisme del laicat en l’evangelització 
O2. Persones en recerca d’espiritualitat en una societat plural 
O3. Nous moviments socials per models alternatius al postcapitalisme 
O4. Noves tecnologies per una democràcia en la comunicació entre les persones 
O5. El Concili Vaticà II i la Doctrina Social de l’Església per descobrir i aplicar  
 
Amenaces 
(què ens pot distreure?, què fan entitats similars a l’ACO?) 
A1. Canvis del món del treball-obrer (precarietat, incertesa, poca consciència de grup…) 
A2. Descrèdit de l’Església catòlica (abusos sexuals a menors, l’exclusivitat del ministeri per             
a cèlibes, paper de la dona, corrupció) 
A3. Canvis político-socials a Catalunya (procés sobiranista, encaix a la resta de l’Estat             
espanyol…) 
A4. Crisi/Emergència ambiental 
A5. Valors i estils de vida de la societat actual promoguda per l’ego (consumisme,              
superficialitat, laïcisme, individualisme, eurocentrisme, culte al cos…) 
 
 
Factors interns 
 
Fortaleses 
(en que som bons?, tenim quelcom que ens diferenciï?) 
F1. Vigència de la missió de l’ACO: evangelització món obrer, centralitat de la dignitat de la                
persona, transformació condicions món obrer 
F2. Bona eina educativo-formativa per tenir una consciència obrera, eclesial i cristiana 
F3. Militància fidel a les quatres notes de l’Acció Catòlica (evangelització en les diferents              
dimensions familiars, socials i eclesials; protagonisme dels laics participatiu i democràtic;           
organització cohesionada i eficient amb la revisió de vida que unifica; comunió eclesial             
diversa a nivell diocesà, nacional i internacional) 
F4. Consiliaris convençuts, col·laboradors i fidels a la missió evangelitzadora de l’ACO 
F5. Moviment en xarxa amb altres organitzacions no eclesials del món obrer 
 
Febleses 
(què podem millorar?, tenim menys avantatges que altres?) 
D1. Dificultats diverses del moviment a nivel eclesial (aposta deficient de l’episcopat per la              
Pastoral Obrera, no reconeixement de l’ACO a la Pastoral Obrera de l’Estat espanyol,             
manca d’arribada i integració de la gent més senzilla i pobre, dificultat de pertinença a               
l’Església) 



D2. Mancança de viure també la militància a nivell de moviment (responsabilitats i             
renovacions dels càrrecs, coneixement mutu, participació, sentiment de pertinença i          
d’autoestima, cotització pel bé comú) 
D3. Mancança de consiliaris (laics, religiosos i preveres) 
D4. Afebliment del moviment en la seva missió del dia a dia per diferents factors (molt temps                 
en tasques burocràtiques i administratives, disminució del nombre de militants, objectius           
ambiciosos d’extensió i de coordinació en el moviment i amb altres organitzacions, gestió             
intensiva dels alliberats, manca d’objectius clars per establir prioritats) 
D5. Poca invitació a altres organitzacions del món obrer per conèixer l’ACO en les seves               
quatre notes de l’Acció Catòlica 
 
 
Amb la E (Evangeli): 
 
Es presentaren els fariseus i els saduceus i, per posar-lo a prova, li demanaren que els fes                 
veure un senyal del cel. Jesús els respongué: “Quan arriba el capvespre, dieu: "Cel rogenc,               
bon temps." I de bon matí: "Cel roig i fosc, mal temps, avui." ¿Vosaltres, doncs, sabeu                
interpretar l'aspecte del cel i no sou capaços d'interpretar els signes dels temps? La gent               
d'aquesta generació dolenta i adúltera demana un senyal, però no els en serà donat cap               
altre que el de Jonàs.” Llavors Jesús els deixà i se'n va anar. (Mateu 16,1-4) 
 
 
Línies d’actuació i reptes 
 
A) Línia d’actuació: Participació i sentiment de pertinença 
 

1. Treballar perquè cada militant s’impliqui en el moviment amb pau i llibertat             
segons les seves capacitats 
 
2. Formar responsables del moviment amb habilitats adequades per organitzar          
el grup, la zona i les comissions 
 
3. Promoure en cada militant un procés perquè valori el moviment des de la              
seva realitat personal i comunitària 
 
4. Treballar a la zona i al moviment en general perquè els militants veterans i               
els més joves arribin a fer camí junts respectant els diferents ritmes  

 
B) Línia d’actuació: Espiritualitat: relació amb Jesús i els seus fruits; i consiliaris 
 

5. Potenciar al moviment espais d’aliment espiritual amb Jesucrist per garantir           
la missió evangelitzadora i profètica de l’ACO 
 
6. Promoure espais celebratius comuns perquè els i les militants experimentin           
el sentit col·lectiu i comunitari del moviment 
 



7. Aconseguir que el moviment tingui una nova actitud perquè l’Evangeli de            
Jesucrist arribi a altres persones del món obrer 
 
8. Formar consiliaris que acompanyin els i les militants en el procés de fer una               
lectura creient de la realitat com a ACO 

 
C) Línia d’actuació: Organització i treball en xarxa 
 

9. Concretar i assumir els objectius d’organització i les prioritats del moviment            
amb mitjans actualitzats (Document d’Identitat, Normes de Funcionament,        
Carta Econòmica...) 
 
10. Donar a conèixer ACO en la seva especificitat i en les 4 notes de l’Acció                
Catòlica allà on es coordini  

 
 
Qüestions per als grups 
 

1. Et semblen bé aquestes línies d’actuació (A, B i C)? Trobes a faltar/sobra alguna? 
2. Et semblen bé els reptes proposats per cada línia d’actuació (1 al 10)? Trobes a               

faltar/sobra algun? 
3. De cada repte (o dels que et sembli), si visualitzes alguna acció concreta per              

portar-lo a terme, formula-la. 


