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La iniciació a 
l’ACO, tot un repte!

L’objectiu d’aquest dossier és que totes i tots els 
militants de l’ACO prenguem consciència que la 
iniciació és cosa de tota la militància i no només 

dels responsables. Hem intentat seguir   els passos de 
la revisió de vida per presentar-vos aquest dossier.

Pel que fa al VEURE aportem la monografia que la Comissió d’Iniciació va presen-
tar en el Comitè General de desembre. Per tenir elements per al JUTJAR hem inclòs 
dos articles de reflexió, un sobre la missió a l’ACO i l’altre intentant respondre a la 
pregunta de per què l’ACO ha d’iniciar. Finalment per a l’ACTUAR hem incorporat 
la ponència i les crides recollides a la Jornada d’Iniciació que es va celebrar el no-
vembre passat.

El desembre passat la comissió d’iniciació 
va presentar una monografia a la reunió 
del Comitè General. Vam situar el mo-
ment actual de la iniciació en el nostre 
moviment, vam explicar com funciona la 
Comissió d’Iniciació i vam plantejar els 
reptes que tenim com a moviment.

1.- Moment actual

- S’ha constituït de manera estable la 
comissió:

Líria Roman: responsable Iniciació  °
Nou Barris

Joan Andreu Parra: responsable Ini- °
ciació Besòs

Pere Pérez: responsable Iniciació  °
Vallès Oriental

Marta Digón: responsable de Zona  °
Sagrera - Sant Andreu

Jaume Gubert: responsable Iniciació  °
Baix Llobregat i responsable d’aquesta 
comissió

Josep Jiménez Montejo: consiliari de  °
la comissió

- Grups en iniciació:

Nou Barris: 1 de joves °

Besòs: 2 de joves °

Sagrera - Sant Andreu: 1 de joves i  °
1 d’adults

Vallès Oriental: 1 de joves i 1  °
d’adults

Baix Llobregat: 3 de joves i 1  °
d’adults

Montserrat: 1 de joves °

- Persones que contacten amb el movi-
ment

És una realitat petita que va sorgint  °
i que implica la capacitat d’acollida dels 
grups i dels militants

- Realitats que contacten amb nosal-
tres:

S’ha fet una visita a Alacant per pre- °
sentar l’ACO

- Accions dutes a terme des de la Co-
missió:

Organització de la trobada d’iniciació  °
del novembre, “el pas de la militància jove 
a la militància adulta”, adreçada a grups 
en iniciació, gent que acaba la seva eta-
pa jove i vol conèixer l’ACO. Vam comp-
tar amb la ponència de l’Olívia Ortega 
(s’inclou en aquest mateix dossier)

Jornada per a persones més adultes  °
que han entrat en contacte o en iniciació 

Veure: Monografia iniciació
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a l’ACO, el mes d’abril (una 
bona ocasió per convidar-hi 
gent)

Concrecions dels man- °
dats del Consell pel que fa 
al Document Intern

- Consiliari

El Josep J. Montejo  °
participa plenament de la 
Comissió i de les Jornades 
d’iniciació.

- Aspectes pendents

Ampliació de la Comis- °
sió a més zones. Caldria 
responsable d’iniciació a 
cada Zona/Diòcesi

Trobar militants disposats a acom- °
panyar processos en les realitats que van 
sorgint, tant a cada Zona/Diòcesi com en 
altres punts d’Espanya

Trobar grups de militants disposats a  °
fer de “tutors” de grups en iniciació

Implicació del conjunt del moviment  °
en la iniciació “tots som iniciadors”

Reelaborar materials d’iniciació ja  °
existents i actualitzar-los

Anar concretant les accions plante- °
jades pel Consell, en especial crear la 
consciència que com a moviment evan-
gelitzador tots i cadascun dels militants 
som iniciadors

2.- Dinàmica de la Comissió 
d’iniciació

Hem sumat esforços tot i mantenint  -
la dinàmica pròpia a cada zona.

A la trobada d’iniciació hem funcionat  -
com un equip.

Estem animats, amb ganes de fer co- -
ses, sempre en la mesura de les nostres 
possibilitats; ens sentim recolzats els uns 
en els altres.

En principi havíem programat re- -
unions bimestrals, però la realitat ens ha 
portat a més freqüència de trobades. Hi 
ha molta feina a fer.

Posem en comú la situació de les nos- -
tres zones, aportant-nos mútuament.

La representativitat és petita, però  -
ens sentim comissió d’iniciació de tot el 
moviment. Ens agradaria ampliar la Co-
missió a aquelles zones/diòcesis encara 
no representades.

Fem actes i convocatòries de re- -
unions que enviem a tots els responsables 
de zona i diòcesi (en castellà per a les 
diòcesis de parla castellana).

Fem partícips del treball de la Co- -
missió el comitè permanent i el general.

Vetllem perquè a cada butlletí hi hagi  -
un article relacionat amb la iniciació.

Les concrecions del Document Intern  -
del Consell que tenim per a aquest curs 
són:

“Refer la Comissió d’Iniciació del  °
moviment.

Dur a terme un treball de fons que  °
ens faci valorar la riquesa de la nostra 
pertinença a l’ACO i aprofundir en el sentit 
de la nostra militància.

Garantir l’acompanyament dels  °
grups que estan en fase d’iniciació. Això 
requereix que a cada zona i diòcesi hi 
hagi una persona que se’n responsabilitzi 
específicament.

Elaborar, per part de la Comissió  °
d’Iniciació, un pla d’actuació a mig  ter-
mini que reculli totes les propostes dels 
apartats precedents.”

- El repte gros és que el moviment assu-
meixi conjuntament la iniciació.



D
O
S
S
I
E
R

Abril n. 189 3

3.- Vivència de la nostra responsabilitat 
d’iniciadors
- El responsable de la Comissió s’hi va 
incorporar a la segona part del curs pas-
sat,

a partir de ser responsable d’iniciació  °
a la seva zona juntament amb una altra 
militant (sentit de treball en equip),

prenent consciència que en aquell  °
moment la Comissió no tenia responsa-
ble, se li va plantejar d’agafar aquesta 
responsabilitat i la resposta va ser de 
disponibilitat.

- El responsable d’iniciació participa del 
comitè permanent en el qual troba un 
gran suport de tasca en comú i de mo-
viment:

visió de moviment, °

suport mutu comitè permanent /  °
comissió iniciació,

grans oportunitats de créixer: les  °
pròpies reunions, l’acollida dels dos pre-
sidents, la coordinadora i el consiliari, la 
implicació, etc.

- Vivència de la responsabilitat:

Tenim il·lusió, ganes de fer coses  °
junts, i volem donar un impuls a la ini-
ciació.

És com quan Jesús fa una crida als  °
primers deixebles, al llac de Galilea (Mt 
4, 18) i els encomana una missió.

Els convida a formar part del seu  °
projecte. Els coneix. Sap qui són. Els 
crida pel seu nom: Simó i Andreu. Nos-
altres també som convidats, de manera 
personal, amb nom i cognom. Jesús els 
proposa la missió de portar la Bona No-
tícia arreu. Pere i Andreu responen amb 
llibertat a la convocatòria. Es posen en 
acció, el segueixen, col·laboren direc-
tament amb Jesús. És la crida a la mili-
tància, al compromís i a convidar altres 
persones a participar del seu projecte. És 
el mateix que ens planteja, no només als 
responsables, sinó a tots i cadascun dels 

militants del moviment. I és una crida a 
viure-ho amb il·lusió.

4.- En quines línies hauríem de 
treballar com a moviment pel que fa 
a la iniciació i l’expansió territorial

Recuperació de la consciència mili- -
tant que ACO és un Moviment Evangelit-  
zador que fa present Crist a la Classe 
Obrera.

En conseqüència hi ha persones en el  -
nostre entorn a les quals podem convidar 
a l’ACO, obrint així un procés d’iniciació. 
No es tracta d’una convidada indiscrimi-
nada, sinó personal, a aquelles persones 
que per amistat, procés, situació, l’ACO 
els pot ser una aportació positiva.

Seguiment acurat de grups i de per- -
sones que volen fer un procés a l’ACO, si-
gui a la Zona o a l’altra banda d’Espanya. 
Calen militants disposats a fer aquestes 
tasques d’acompanyament una vegada 
s’han establert contactes.

Calen consiliaris per als nous grups  -
que es van acollint a l’ACO. HI ha mili-
tants amb recorregut a l’ACO que poden 
fer de consiliaris en aquests grups. Cal, 
doncs, treballar aquesta disponibilitat i la 
corresponent formació.

Ser realistes, en el sentit que cal anar  -
pas a pas, en la mesura de les nostres 
forces, disponibilitat i capacitat.

Ampliació de la Comissió d’iniciació.  -
Responsable d’iniciació a cada zona o 
Diòcesi, per petita que sigui la seva rea-
litat. 

Implicació dels responsables de zona  -
en cas de no tenir responsable d’iniciació 
a la seva zona.

Assegurar que tots els militants del  -
moviment coneguin el Document Intern 
del Consell on es parla d’Iniciació i Ex-
pansió Territorial. Al cap i a la fi és el que 
entre tots i totes hem decidit de fer en 
aquests propers quatre cursos. Cal ara, 
però, assumir-ho.

Jutjar: a) La missió dels  i les militants d’ACO
Quan Jesús fa una crida als primers 
deixebles, al llac de Galilea (Mt 4, 18), 
els encomana una missió.

Convida dos treballadors a formar  -
part del seu projecte. Els coneix. Sap qui 
són. Els crida pel seu nom: Simó i An-
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dreu. Nosaltres també vam ser 
convidats a l’ACO, de manera 
personal i com a treballadors, a 
través d’altres persones.

Jesús els proposa la missió  -
de portar la Bona Notícia arreu. 
Pere i Andreu responen amb 
llibertat a la convocatòria. Es 
posen en acció, el segueixen, 
col·laboren directament amb 
Jesús. És la crida a la militància, 
al compromís i a convidar altres 
persones a participar del seu 
projecte, la mateixa que ens fa 
avui a nosaltres.

En el text esmentat Jesús  -
fa una segona crida. Coneix molt bé les 
persones a les que convida, perquè hi ha 
amistat i confiança pel mig. Convida a 
treballadors que estan fent la seva feina. 
Podem observar aquí un Jesús iniciador, 
molt atent a les persones, al que viuen, 
acollir i iniciar van molt units. Apareix un 
altre cop la crida a la missió actualitzada 
a dia d’avui.

Jaume i Joan van seguir Jesús. Zebe- -
deu, el pare, va seguir amb la seva feina. 
Per tant la resposta a la crida és lliure: 
Jaume i Joan participen del projecte de 
Jesús. Zebedeu no, però ha conegut Je-
sús. I tots n’han sortit transformats. La 
missió de l’ACO és portar Crist a la Classe 
Obrera

Fa pocs mesos a l’ACO vam celebrar el 
9è Consell. El lema que ens va presidir 
era “ser llevat dins la massa”. És la Mis-
sió que ens plantegem com a moviment, 
ser presents com a militants obrers i 
cristians enmig de la vida i de la realitat 
de cada dia, intentant donar testimoni, 
intentant canviar la realitat i enmig de 
tot això acostar l’Evangeli al món obrer. 
És una Missió senzilla, modesta, limita-
da, com el mateix llevat quan es barreja 
amb la massa. Cada militant d’ACO, des de 
la seva petita o gran realitat és part del 
polsim d’aquest llevat. Uns militants fan 
de llevat dins les organitzacions obreres 
i sindicals, d’altres al seu lloc de treball, 
d’altres amb els veïns, d’altres amb la 
família, d’altres atenent els pares malalts, 

d’altres visitant presos, d’altres en una 
AMPA, d’altres a la parròquia, en ONG,s, 
d’altres en un compromís polític, d’altres 
des del que els permet la pròpia malaltia 
o l’edat avançada, etc. La llista pot ser 
molt llarga. A través de la Revisió de Vida, 
en grup, anem descobrint aquesta crida 
a la missió, especialment en el moment 
del Jutjar de la RV, on la vida corre de 
mà de l’Evangeli, i on intentem esbrinar 
quin encàrrec ens fa Déu.

Per tal de poder “ser llevat dins la massa” 
en el Consell ens vam plantejar diverses 
prioritats en la Missió per als propers 
anys.

D’una banda, enmig d’un món con- -
sumista, ser responsables i solidaris, 
especialment amb els més febles.

D’altra banda, des de la nostra mili- -
tància obrera i cristiana optar amb pre-
ferència pels pobres.

I en tercer lloc, enmig d’una socie- -
tat plural com la nostra, ser lliures i ser 
profetes.

Vam aprovar també un Document In-
tern que complementa aquestes prioritats 
i les concreta en diversos camps. Un d’ells 
és el de la Iniciació i l’expansió territorial 
d’ACO. De la mateixa manera que la mis-
sió és una crida a tots i cadascun dels i les 
militants de l’ACO, la iniciació també.

b) Per què a l’ACO ens plantegem la iniciació?
El moviment es planteja la iniciació no 

només com una qüestió de continuïtat. 
El sentit és més de fons, més enllà de la 
quantitat o de la qualitat de les persones 
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adulta, és tot el contrari del proselitisme 
o de l’adoctrinament.

Significar-se com a cristians
En la tercera de les prioritats aprova-

des pel 9è Consell, “Lliures i profetes en 
una societat plural”, hi surt l’expressió: 
“sortir de l’armari cristià”. Aquesta és 
una de les claus de volta de la iniciació 
a l’ACO. Ens cal significar-nos com a 
cristians. Molts cristians, també els i les 
militants de l’ACO, actuem en la realitat, 
col·laborem a transformar-la, estenem el 
Regne de Déu, acollim les persones, dit 
en llenguatge de moviment “militem en la 
realitat”. Però tot sovint ho fem d’amagat, 
i no ens acabem de significar com a cris-
tians. Aleshores el testimoni que donem 
pot quedar curt: “mira que bona persona 
que és, que compromès, com està pels 
altres, com lluita, etc”. Però amb això no 
n’hi ha prou: ens cal manifestar clara-
ment 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 fem d’Ell. Aquesta és 
una de les claus a comunicar, el testimoni 
d’aquesta experiència, del que ens mou, 
del que ens fa ser el que som, del que 
ens fa estimar. La iniciació a l’ACO és una 
cosa tan senzilla o tan complexa com fer 
arribar aquesta experiència a persones 
que ens envolten, amb qui hi ha una co-
neixença, coneixedores de la nostra fe.

El repte més fort: els pobres
La vocació de l’ACO, tal com es recorda 

a la prioritat del segon any, és fer arribar 
aquest missatge als pobres, a la gent 
senzilla, a les persones que han arribat 
fa poc entre nosaltres, als desposseïts, 
als que la crisi està matxucant, al món 
obrer, etc. És un fet que a l’ACO gairebé 
no hi són. Al 9è Consell ens ho vàrem 
recordar, com a toc d’atenció i com a 
camí per fer, dia a dia i en sentit positiu. 
Aquest repte el compartim també amb 
altres moviments germans.

Un dèficit a superar
A l’ACO ens hem anat acostumant que 

se’ns hi incorporaven fornades d’adults 
joves que tot just havien acabat el seu 
procés a la JOC. De fet hi ha un nombre 
important de militants del moviment 
sorgits d’aquesta procedència. Potser 

que en puguin formar part en el futur. 
El sentit de la iniciació rau en la dimen-
sió 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. Aquesta formulació potser és un xic 
genèrica, però apunta cap a on volem 
anar. Cada militant del moviment pot 
trobar, a través de la revisió de vida, com 
concretar aquest “portar Crist a la Classe 
Obrera”.

Estem immersos en la realitat quotidiana 
de cada dia, enmig de companys de treball, 
amics, familiars, companys de moviment 
obrer organitzat, veïns, persones nouvin-
gudes, enmig del carrer, atenent els mar-
ginats, al costat dels pobres, barrejats 
en el món, etc. ACO som cristians obrers 
immersos en la realitat de cada dia, llevat 
dins la massa. La nostra missió és portar 
Crist fora de les portes de l’Església, més 
enllà. Aquest és el sentit profund de la 
iniciació.

Un repte per a tot l’ACO
El repte que ara tenim plantejat és 

prendre consciència què la iniciació a 
l’ACO és responsabilitat de totes i tots 
els militants, des d’aquell que té un 
compromís polític fins al militant que es 
veu limitat per l’edat, la malaltia o que 
té cura d’un familiar. Davant Déu tots 
els compromisos militants valen igual, 
tots són llavor dins la massa, tots i totes 
estem immersos en una realitat a evan-
gelitzar, i a partir d’aquí la possibilitat 
d’oferir ACO.

Oferir ACO és una qüestió senzilla i 
complexa a la vegada. Senzilla pel fet 
que a partir de l’amistat, del testimoni 
i de la coneixença se’n pot derivar una 
invitació, sempre fruit d’un procés. Com-
plexa, perquè les persones sovint tenen, 
tenim,  maneres de fer molt consolidades, 
poc acostumades a nous reptes, a canvis, 
a interrogants; i l’experiència de Crist 
no deixa de ser en part això. 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 és convidar aquelles 
persones que els podria ser un regal. Per 
tant, iniciar a ACO, oferir ACO en la vida 
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això ha relaxat l’esforç del conjunt del 
moviment pel que fa a la iniciació en 
la vida adulta. Cal remarcar que hi ha 
hagut i hi ha militants que han estès i 
estenen el moviment des de la iniciació. 
Però globalment, a la majoria, ens falta 
un plantejament d’iniciació com el que 
tenen altres moviments germans com el 
MIJAC o la JOC.

Per on començar, o més aviat 
continuar?

L’estil de l’ACO és posar-se en camí,  -
a passes petites, però sempre endavant. 
Per tant en el Consell vam aprovar posar-
nos “piles noves”:

Ampliar i donar empenta a la Comis- -
sió d’Iniciació, formada per responsables 
d’iniciació de les zones/diòcesis. És el lloc 
on posar en comú i compartir com va 
aquest procés, el lloc on reflexionar-lo, 
on fer propostes.

Ja que la iniciació és un procés prou  -
ric i complex ens plantegem de formar-
nos, per trobar estratègies, recursos i 
fonaments per dur-lo a terme.

Veiem que sols no arribem gaire  -
lluny. Aquí és on ens plantegem de sumar 
esforços amb altres moviments germans, 
per compartir experiències, dificultats, 
encerts, formació i visió de conjunt, ca-
dascun des de la seva especificitat.

Volem també que militants joves  -
d’altres moviments ens coneguin i ga-
rantir el seu acompanyament si opten 
per viure la seva militància adulta obrera 
i cristiana a través d’ACO.

Tenim voluntat d’estendre ACO allà  -
on faci falta, a prop o lluny, sense com-
plexos.

Però el més important per continuar,  -
o per començar, és viure que “tots i totes 
els i les militants d’ACO som iniciadors”.

Actuar: Jornada d’iniciació / novembre 2009
A final de novembre vam fer una tro-

bada d’iniciació tot convidant-hi grups 
i persones que estan començant el seu 
recorregut a l’ACO. El tema de fons era 
el pas de la militància jove a la militància 
adulta, amb tots els canvis que aquest 
procés comporta de vivència de fe, de 
compromís, de reubicació en les rela-
cions personals, professionals i familiars. 
Aquest canvi d’etapa es correspon tam-
bé a un canvi de moviment en el cas de 
militants de la JOC. Aquí és on des de la 
Comissió volíem centrar la jornada: com 
l’ACO respon o no a aquesta nova etapa, 
tant per a militants procedents de la JOC 
com per a altres persones procedents 
d’altres realitats. L’ACO es presenta com 
una opció més dintre de l’Església per 
viure la fe i el compromís, la militància 
obrera i cristiana, a través de la Revisió 
de Vida. És una opció lliure i personal, a 
llarg termini si un vol. En aquest sentit 
des de la Comissió d’Iniciació es va de-
manar a l’Olivia Ortega del grup Prat 2 
que aportés la seva experiència i reflexió 
sobre aquest pas de la militància jove a 
la militància adulta concretada a l’ACO. 
Finalment vam reunir els assistents a la 
trobada per grups per recollir quines cri-
des els sorgien a partir de la xerrada de 
l’Olívia i del text de l’evangeli de la Sa-

maritana i Jesús. Us oferim a continuació 
ambdues aportacions.

1.- Aportació
Em dic Olívia Ortega i sóc militant 

d’ACO de la Zona del Baix Llobregat des 
de fa 4 anys. Tinc 33 anys, estic casada 
amb l’Edu, també militant com jo, i fa 5 
mesos que som pares d’un nen preciós 
que es diu Pau. Aquesta mateixa setmana 
m’he incorporat a la feina com a treba-
lladora social en un centre de promoció 
social al Prat.

Com la majoria de vosaltres vinc de 
la JOC i això ha marcat de manera molt 
significativa la meva vida igual que ho 
continua fent l’ACO.

El meu pas de la militància jove a la 
militància adulta va ser un procés d’allò 
més meditat i preparat, ja que durant 
tot l’últim any a la JOC vam aprofundir 
el material “Com deixem la JOC” i ens 
va ajudar molt a decidir la nostra futura 
militància cristiana. Va ajudar que ens de-
cidíssim a optar per l’ACO, davant d’altres 
ofertes de moviments, el fet que hi havia 
altres grups d’ACO a la nostra federació i 
els coneixíem personalment, entre ells el 
de l’Edu, el meu marit. Personalment no 
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em va costar gaire adaptar-me a la nova 
situació, ja que havia tingut l’oportunitat 
d’anar a la Jornada General del 12 
d’octubre i veure les semblances amb la 
JOC. Aquell any també va coincidir amb 
un canvi molt important a la meva vida ja 
que Edu i jo ens vam casar i començàvem 
una vida en comú.

Des del primer moment com a grup 
ens vam sentir molt ben acollits pel mo-
viment ja que va venir el responsable de 
la iniciació de la Zona en aquell moment 
a fer-nos l’acollida i a fer-nos la proposta 
d’un nou consiliari. Respecte al tema del 
consiliari va ser molt positiu començar en 
el nou moviment amb un de nou.

La meva implicació personal a l’ACO ha 
anat a poc a poc a més fins al curs pas-
sat, en què vaig entrar a formar part del 
petit comitè de la Zona i a ser iniciadora 
amb el Jaume Gubert. Com sempre, per 
sentir-te a gust i implicat en alguna cosa 
el que més ajuda és participar-hi, ja que 
et dóna la possibilitat de conèixer com 
funcionen les coses i sobretot conèixer les 
persones, que al cap i a la fi són les que 
ens lliguen al moviment. A mi, en par-
ticular, em va enganxar molt la Trobada 
d’Intercanvi amb la gent d’ACO de fora 
de Catalunya i en general l’acollida tan 
càlida dels militants, especialment dels 
més grans. Cal dir que, en aquest sentit, 
el xoc inicial en veure tanta gent gran va 
ser important, però de seguida em vaig 
sentir encantada d’estar amb companys 
amb tanta experiència viscuda.

Quant a la manera de treballar al 
grup, no vaig notar canvis importants ja 

que continuàvem treballant per 
campanyes i seguint fent RdV. 
Tot i els vicis del nostre grup, 
fruit de portar tants anys junts, 
sento que cada cop aprofundim 
més en les RdV i això m’està 
ajudant a llegir entre línies la 
meva vida reconeixent i do-
nant sentit a les paraules de 
l’evangeli. A la JOC la vivència 
de la fe anava més vinculada a 
l’acció concreta i ara a l’ACO he 
descobert un pas més; visc una 
fe més vinculada a la meva rea-
litat. A més, gràcies a la meva 
feina i, en concret,  al contacte 
amb persones amb més neces-
sitats, tinc l’oportunitat de sentir 

l’evangeli més viu.

A l’ACO he descobert el sentit de mi-
litància obrera gràcies al testimoni de 
molts militants i de la coherència d’estil 
de vida que proposen. 

Potser el millor de l’ACO és que trobes 
persones de diverses edats, situacions 
personals, professionals, socials... i això 
el fa molt ric perquè hi ha espai per a 
tothom. A més és “si tu vols...” No hi ha 
limitació de temps ni d’implicació, hi ha lli-
bertat per mullar-te fins on puguis i vul-
guis, a més fomenta molt la participació 
en altres causes. A la JOC jo em sentia 
tan lligada al moviment i m’agafava tant 
de temps que només em dedicava a això 
i ara a l’ACO estic més vinculada a la vida 
parroquial i social. Potser, simplement, és 
que la JOC posa la llavor i a l’ACO surten 
els fruits (tot i que a la JOC surten uns 
fruits!). 

A l’evangeli de Joan 4, 1-42, en què 
trobem Jesús parlant amb la samarita-
na, Jesús ens ofereix l’aigua viva amb 
la qual mai més no tindrem set. Suposo 
que els que estem aquí volem igual que 
la samaritana veure d’aquesta aigua. 
Hem començat un camí en què volem 
col·laborar amb el Pare en la construcció 
del regne i això en el meu cas, sento que 
no pot tenir una limitació en el temps 
ja que queda molt per fer. Tal com diu 
l’evangeli: “jo us he enviat a segar on 
vosaltres no havíeu treballat. Altres van 
treballar-hi, i vosaltres us heu beneficiat 
del seu treball.”

Al principi Jesús condueix la samarita-
na igual que a molts de nosaltres ens ha 
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ajudat la JOC i ara a l’ACO som nosaltres 
sols que anem vivint més a fons la fe a 
partir de les circumstàncies de la vida, ja 
sigui com a fills, pares, companys, pare-
lla... i això és part de la fe i la militància 
obrera.

Per acabar, potser, responent a la pre-
gunta més òbvia de per què vaig fer el 
pas a l’ACO, la resposta és senzilla: per 
coherència. Havien estat molts anys de  
militància cristiana, amb una manera  
de fer i viure que no podia tallar de cop 
per coherència amb mi mateixa i amb 
Déu. Ell ha estat al costat meu tota la 
vida però la meva militància m’ha ajudat 
a sentir-ho més a prop. És ara a l’edat 
adulta que ja no l’haig d’anar a buscar 
com quan era més jove sinó que el trobo 
en el meu dia a dia i especialment en les 
persones que m’envolten. Tot això és el 
que va donant sentit a la meva militància 
a l’ACO.

2.- Crides
Seguir junts com a grup formant part  -

d’alguna cosa més gran fent RV

Seguir el testimoni de militants més  -
veterans

Preguntar-se on ens toca fer un servei -
Arribar a altres persones -

Continuar creixent com a persones,  -
ara a l’ACO

Coherència amb l’Evangeli -

Equilibrar les situacions en el grup,  -
no tot són bebès, hi ha altres realitats en 
el grup i en la vida de cada dia

Paciència per respectar el procés de  -
cadascun

En aquesta nova etapa adulta con- -
tinuar el projecte de vida ara a través 
l’ACO, en aquesta mirada en el concret de 
cada dia, militància en la quotidianitat

Participar en el Moviment -

Militar des de la vida de cada dia -

Viure amb alegria aquests moments,  -
cadascú en la seva realitat

Donar fins on puguem donar -

Fonamentar la nostra fe en Jesús -

Cridats a viure tot això en comunitat,  -
en grup, en moviment

Descobrir que és el que ens demana  -
Déu en aquest moment

Posar-se al servei de l’Evangeli -

Trobar el sentit del perquè fem les  -
coses

Trobar espai per seguir creixent com  -
a militant obrera i cristiana, en aquests 
moments com a mare i fer créixer i edu-
car els fills.


