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IDENTITAT D’ACO1. 

Com a Moviment d’Església1.1. 
Acció Catòlica Obrera (ACO) és un col·lectiu de creients 1.1.1. 
que formem part de l’Església de Jesucrist. De la paraula de 
Jesús, transmesa per l’Església a través dels segles, ens 
ve la fe, l’exigència de concretar-la en la nostra vida, i de 
compartir-la amb tots els treballadors.

ACO vol viure fidel a l’Evangeli, a la Classe Obrera i a 1.1.2. 
l’Església de Jesucrist. I vol viure una experiència eclesial i 
missionera que ajudi a superar el divorci que històricament 
ha existit entre l’Església i el Món Obrer.

En cada grup de RdV., en l’equip de zona i en el comitè hi 1.1.3. 
ha sempre la presència d’un o més consiliaris. Preveres, 
religioses i laics estan fent de consiliaris en el Moviment. 
La tasca del consiliari està al servei del coneixement de 
l’Evangeli i l’acompanyament de l’experiència, expressió, 
celebració i testimoni de la fe a partir del que vivim i del que 
fem. També ajuda que aquesta experiència cristiana sigui 
eclesial i comunicable als companys del Món Obrer.

 Com a Moviment evangelitzador1.2. 
Som buscadors de Déu en la vida i més concretament en 1.2.1. 
la Vida Obrera, en les seves lluites i dificultats. Creiem que 
Déu es manifesta en la realitat dels homes i que la seva 
veu arriba a cadascun dels nostres companys. Volem ser 
reveladors d’aquesta presència de Déu.

Evangelitzar a ACO és anunciar Jesucrist a la Classe 1.2.2. 
Obrera; ens cal portar una acció que faciliti el compartir la 
Bona Nova de Jesucrist. Es tracta de ser presents en les 
lluites per construir un món on la política i els diners estiguin 
al servei de l’home, on no hi hagi lloc per a les guerres, 
l’opressió dels pobles i les causes que les provoquen; on 



els homes puguin ser germans.

Evangelitzar és també anar fent possible una Església 1.2.3. 
que vagi sent entre els homes una presència col·lectiva de 
Jesucrist, de l’Evangeli. L’evangelització es  va realitzant 
en una història, en un procés enmig de la vida quotidiana, a 
través del compartir cada dia, en l’amistat, en el testimoni. 
Amb el temps fel l’experiència que la nostra fe és una 
riquesa a compartir amb els nostres companys. Compartir-
ho és un deure d’amistat i d’amor.

1.3.  Com a Moviment dins de la Classe Obrera
1.3.1 (ACO) és un moviment format per homes i dones que per 

la nostra condició, o per la nostra opció de classe, formem 
part de la Classe Obrera, participant en la dinàmica del 
Moviment Obrer a través del nostre compromís en les seves 
organitzacions i associacions, o amb la nostra presència 
en tots els aspectes de la vida dels nostres barris i pobles.

Participem de la pluralitat ideològica que anima avui a les 1.1.2 
organitzacions de classe. Som persones compromeses 
en organitzacions distintes, però amb un mateix objectiu: 
que s’acabin la injustícia, l’odi, l’explotació i la dominació 
d’uns homes per part d’altres homes. Perquè creiem 
que estem cridats a viure lliures en una societat on no hi 
hagi explotadors ni explotats, sinó homes i dones iguals i 
solidaris.

1.4.  Com a Moviment educatiu
Una característica d’ACO, heretada de la JOC, és que som 1.1.1. 
un moviment educatiu. Perquè:

- La nostra reflexió personal o en grup, parteix sempre de la 
vida, dels fets, de  les situacions concretes. Això ajuda que 
tothom participi i expressi les seves vivències, necessitats 
i aspiracions.

- Respecta els processos de cada persona, i l’ajuda a 
créixer en la fe i assumir el seu compromís en la vida, amb 



accions que siguin possibles. Impulsa cap a la coherència 
amb les opcions preses.

- Potencia la relació i la comunicació entre companys de 
treball, veïns, etc.

Com a Moviment arrelat en una història, en un temps i en 1.4. 
un país.

1.5.1.  Des del seu naixement, l’any 1953, l’ACO ha impulsat els 
seus militants a encarnar-se en la història concreta del 
Moviment Obrer del nostre país i de la lluita per reconstruir 
una identitat de classe i de nació, oberts a la realitat de la 
immigració i a l’aportació cultural dels treballadors que han 
arribat a Catalunya.

ACO impulsa els seus militants a adquirir una consciència a 1.1.2. 
nivell mundial, a fi que puguin donar respostes apropiades 
a les realitats actuals, ja que les forces polítiques i, sobretot, 
les econòmiques actuen sobre àmbits que van molt més 
enllà del nostre propi país.

OBJECTIUS DEL MOVIMENT ACO1. 

L’evangelització1.1. 
Aquesta evangelització, es dóna tant amb el testimoni de 1.1.1. 
vida personal, d’entrega, de lluita, del militant d’ACO, com 
amb l’esforç constant de reunir les persones, tot valorant la 
seva vida, o explicant, en moments concrets, la fe que ens 
anima. També manifestant com a grup de cristians, la nostra 
fe als nostres companys.

2.2  Presència en tota la Vida Obrera
La nostra presència conscient en tota la Vida Obrera, 1.1.1. 
(associacions polítiques, sindicals, veïnals, i altres), dins 
d’un projecte transformador, és condició indispensable per 
dur a terme una acció alliberadora i per aportar un missatge 
creïble als altres.



Dins d’aquesta Vida Obrera reconeixem els valor de la 1.1.2. 
nostra classe i ens unim a la lluita i a l’acció que neix i 
es realitza en els diferents col·lectius, ja siguin centres 
de treball o organitzacions. Accions que permeten un 
desenvolupament cultural i polític de la Classe Obrera.

Valorem la participació de l’home i de la dona, en pla 1.1.3. 
d’igualtat, tant en les feines familiars com en la vida 
col·lectiva.

Ens cal estar al dia en les qüestions que més afecten 1.1.4. 
els treballadors, qüestions que van modificant la mateixa 
composició social i les estratègies i propostes que la Classe 
Obrera pot oferir al conjunt de la societat.

Acollir les aspiracions profundes dels treballadors per 1.2. 
dinamitzar l’acció personal i col·lectiva.

A través de les nostres revisions de vida descobrim alguna 1.2.1. 
cosa més que els fets i la seva aparença externa. Els 
problemes i la forma d’expressar-los, com es viuen i com 
s’intenta solucionar-los, ens fan adonar de quins valor 
mouen les persones i quines motivacions animen l’acció. 
A través d’això descobrim les aspiracions profundes que 
viuen i anhelen els nostres companys de classe.

Intentem respondre a aquestes aspiracions a través de 1.2.2. 
propostes d’acció personal i obrim noves pistes d’acció 
col·lectiva, tot aportant nous elements, en especial els de 
la nostra fe, la nostra esperança i la nostra raó de viure.

Iniciar a l’ACO1.3. 
El desig d’ampliar el Moviment ACO està en la seva pròpia 1.3.1. 
naturalesa. L’impuls evangelitzador ens llança a fora, ens 
obliga a escampar-nos per arribar a tot arreu.

Fer possible que els nostres companys, i d’altres persones, 1.3.2. 
puguin compartir en grup la vida i la fe, i fer el seu procés, 
amb el seu propi llenguatge i amb la seva pròpia història.



El grup serveix per descobrir que Déu és present en la nostra 1.3.3. 
vida i en la vida col·lectiva.

Aquests grups aniran veient la importància de coordinar-1.3.4. 
se amb altres grups d’ACO a fi d’integrar-se en el nostre 
Moviment.

Atendre l’avenç personal del militant1.4. 
En el Moviment ACO hem de vetllar per comprendre cada 1.4.1. 
persona en la seva situació, procés i història. ACO ha 
d’acompanyar cadascú perquè vagi personalitzant la seva 
experiència de fe i vagi trobant allò que necessita a cada 
moment per avançar. Per això ACO organitza jornades de 
formació, on s’aprofundeix tant en l’anàlisi de la realitat, 
com en el coneixement de l’Evangeli i la teologia per 
respondre als interrogants de la seva vida i de la seva fe. 
També ha d’ajudar a descobrir i avançar en l’oració personal 
i comunitària.

2.5.2. Tots els militants ens hem de sentir responsables del 
Moviment ACO. Cal preparar bé la RdV., prendre iniciatives 
perquè la marxa del grup millori i tenir cura del caliu humà; 
també hem de ser responsables de la marxa de la zona del 
comitè. Som un moviment orientat, dirigit i organitzat pels 
seus militants i cal que ens estimulem mútuament a assumir-
ho.

Celebrar la nostra fe1.5. 
Els militants d’ACO ens trobem sovint enmig d’un ambient 1.5.1. 
que està lluny de reconèixer Jesucrist. Per tant, ACO ha 
d’ajudar-nos a celebrar en la fe de Jesucrist, la nostra Vida 
Obrera i la nostra acció.

Amb els nostres companys intentem compartir-ho tot; també 1.5.2. 
els moments en què se celebra la vida i l’acció, en els quals, 
nosaltres veiem la presència de Jesucrist. Volem expressar-
ho amb senzillesa, tot respectant llur concepció del món, ja 
que per nosaltres és vital: l’Esperit de Jesucrist és viu enmig 



de la vida, de la lluita i del sofriment, de les alegries i les 
conquestes de la Classe Obrera.

Els sagraments han de ser significatius pels homes i per 1.5.3. 
les dones de tot temps i condició, ja que són signes de 
l’acció de Jesucrist. Per això, si més no en els ambients 
populars, han d’expressar-se en un llenguatge clar i 
entenedor.

A Jesucrist el volem compartir, com una font de pau, de 1.5.4. 
llum, de sentit i de força: és la nostra esperança. Tota acció 
que brolla de l’amor a la justícia i de l’amor a la dignitat 
dels homes, va construint, ja, indefectiblement, el Regne 
de la fraternitat definitiva.

MÈTODES2. 

Mètode: la Revisió de Vida1.1. 
A l’ACO seguim el mètode de la Revisió de Vida Obrera 1.1.1. 
(RVO) per descobrir la importància dels fets, com hi estem 
implicats, com a través d’ells Déu ens parla i ens convida 
a transformar-nos (conversió) i a transformar la realitat 
(compromís).

Partim sempre de la nostra  vida, de l’acció que portem, de 1.1.2. 
les situacions i problemes que vivim, tant a nivell personal 
com col·lectiu; sempre amb fets concrets. Es tracta de 
comprendre i acollir en profunditat tota la vida que hi ha 
darrera de les paraules que estem escoltant.

Tenim la necessitat de fer RVO en grup. Un grup en el qual 1.1.3. 
puguem tenir prou confiança i sentir-nos prou lliures per 
parlar dels fets que vivim i de com els vivim. Tan sols en 
grup se’ns facilita descobrir les causes i repercussions dels 
nostres fets, de les persones i dels col·lectius implicats; 
aprofundint-hi més, intentem arribar a les motivacions i els 
desigs que animen (la lluita, l’acció) tot allò que vivim; és 
així com descobrim les aspiracions profundes que viuen i 
anhelen els nostres companys de classe i com percebem 
les dimensions col·lectives dels nostres fets.



3.1.4. En la RVO intentem fer l’experiència de contemplar la 
nostra vida des de la mirada de Déu, i veiem que tots 
estem implicats en l’egoisme, la deixadesa, les pors... però 
també constatem que tots tenim unes aspiracions i unes 
experiències de lluita, de vèncer la barrera de la nostra 
insolidaritat; això ens impulsa al compromís per la justícia i 
notem així que ja comencem a participar de la resurrecció 
de Jesucrist.

En l’”Actuar” mirem de respondre a totes les aspiracions 1.1.5. 
a través de propostes d’acció personal, alhora que obrim 
noves pistes d’acció col·lectiva. De fet, mirem d’acollir 
lliurament les crides a l’acció i a la conversió que cadascú 
sent.

Acabem amb un silenci que dóna pas a l’oració personal i 1.1.6. 
comunitària d’acció de gràcies, de petició de perdó, d’ajuda... 
A vegades culmina amb la celebració de l’Eucaristia.

Però la RVO no és només un mètode, sinó un esperit 1.1.7. 
que va configurant un estil de ser i de viure obert, crític i 
transformador, i una nova manera d’anar-nos convertint en 
seguidors de Jesucrist. Al llarg dels anys, els militants anem 
entrant en aquest esperit que ens fa permanentment atents 
el teixit concret de la nostra vida, personal i col·lectiva, per 
contemplar-la a la llum de la nostra fe: en definitiva, a la 
llum de Crist. I per anar-la transformant en la força del seu 
Esperit.

MITJANS3. 

El Moviment ACO té mitjans per poder recollir i transmetre 3.1. 
aquestes vivències, com són:

Jornades de reflexió per zones.- 
Jornades de responsables de grup.- 
La Jornada General de Militants, en la qual, s’aprofundeix - 
en un tema que serà punt de referència durant tot el 
curs.



Trobades de reflexió per temes específics que són - 
d’actualitat i als quals som especialment sensibles.
El Butlletí i materials per responsables i militants.- 

INICIACIÓ DE NOUS MILITANTS4. 
La procedència dels equips en camí, i en general dels que 1.1.1. 
comencen a connectar amb el Moviment ACO és diversa; 
per exemple, n’hi ha que procedeixen de moviments juvenils 
cristians, altres d’ambients de parròquies obreres, d’altres 
arriben a través de l’amistat amb els militants en els barris 
o en el lloc de treball, etc.

ACO ha d’acollir d’una manera adequada a totes i cadascuna 1.1.2. 
d’aquestes persones, partint de la seva realitat i facilitant el 
seu procés de creixement en el compromís i la fe.

Es necessita un cert temps per conèixer l’ACO, els seus 1.1.3. 
objectius i la seva metodologia. Per això i per respectar 
el procés de les persones, ACO ha d’assegurar un temps 
d’iniciació, abans d’entrar a formar part de grups que ja 
tenen el seu ritme.

Durant aquest període d’iniciació han de ser acompanyats 1.1.4. 
per militants coneixedors d’ACO i capaços de saber 
transmetre els seus objectius i metodologia. Aquests 
militants amb algun consiliari han de dedicar temps a 
aquesta tasca. Tot això ha de ser ajudat des del Moviment 
ACO amb un pla d’iniciació, uns materials i una revisió 
periòdica del procés que es va portant.

Aquest procés d’iniciació té com a feina fonamental entrar 1.1.5. 
en l’experiència de la revisió de vida; es tracta, doncs 
d’aprendre a veure i a conèixer la realitat que vivim cada 
dia, i de treballar la consciència de pertànyer a la Classe 
Obrera i l’Evangeli.



RELACIONS DEL MOVIMENT ACO5. 

Amb l’Església local5.1. 
ACO forma part de l’església diocesana i participa en les 5.1.1. 
instàncies d’Església per fer-hi present la veu del Món 
Obrer, en aquest sentit, constatem que hi ha militants d’ACO 
compromesos en Consells Pastorals, catequesi i altres serveis 
de l’Església.

Com a moviment, ACO participa en la Pastoral Obrera de 5.1.2. 
Catalunya.

Amb altres instàncies eclesials, estatals i internacionals5.2. 
ACO forma part del Moviment Mundial de Treballadors Cristians 5.2.1. 
(MMTC). Igualment està en relació habitual amb l’ACO francesa 
i la LOC de Portugal.

ACO participa de les trobades de Pastoral Obrera a nivell de 5.2.2. 
l’Estat Espanyol.

Aprovat en el Vè. Consell
St.Cugat del Vallès – Maig 1993
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