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DONA 237 59%

HOME 165 41%

fins a 30 anys 2 0.5%

de 31 a 45 anys 118 29.4%

de 46 a 64 anys 209 52%

de 65 a 75 anys 54 13.4%

76 o més 19 4.7%

406 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen

Identificació persona enquestada

Sexe

Edat

Situació laboral actual

Editar este formulario

41%

59%

13,4%
52%

29,4%

acocatalunya@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1UtwqXChXqt-BAy-zGDK6yXlsyUWj-cT4HyE1k_SeRKs/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1UtwqXChXqt-BAy-zGDK6yXlsyUWj-cT4HyE1k_SeRKs/edit
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ocupat/da 302 75.1%

a l’atur 12 3%

pensionista 88 21.9%

militant 369 91.8%

consiliari/a laic/a 16 4%

consiliari/a prevere o religiós/a 17 4.2%

menys de 3 anys 27 6.7%

3 a 10 anys 95 23.6%

11 a 20 anys 122 30.3%

Més de 20 anys 155 38.6%

no sóc militant 3 0.7%

A l’ACO sóc

Quants anys que fa que milites a l’ACO?

21,9%

75,1%

91,8%

38,6%

30,3%

23,6%
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Alacant 0 0%

Baix Llobregat 93 23.1%

Barcelona Nord 81 20.1%

Besòs 56 13.9%

Córdoba 0 0%

Girona 7 1.7%

Lleida 19 4.7%

Madrid 0 0%

Maresme 2 0.5%

Montserrat 38 9.5%

Nou Barris 33 8.2%

Vallès Occidental 36 9%

Vallès Oriental 18 4.5%

Vic 19 4.7%

sol 113 28.1%

amb la meva parella 176 43.8%

cadascú en un grup diferent 13 3.2%

la meva parella no pertany a l’ACO 100 24.9%

A quina zona pertanys?

Al grup d’ACO estàs

23,1%

9%

13,9%

20,1%

24,9%

43,8%

28,1%
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un xic decebut al veure que el Moviment està en hores baixes 25 6.2%

francament, amb una mica de desídia, ni fu ni fa 45 11.2%

en general com sempre… al ralentí, però accelerant quan convé 75 18.7%

a empentes i rodolons, però satisfet de ser membre 142 35.3%

súper bé, estic molt orgullós de formar-ne part de l’ACO 82 20.4%

Otro 33 8.2%

molt en desacord 26 6.5%

més aviat en desacord 45 11.2%

ni d’acord ni en desacord 76 18.9%

més aviat d’acord 127 31.6%

molt d’acord 118 29.4%

L’ENCAIX DE L’ACO EN EL CONTEXT SOCIAL I
ECLESIAL

Quin és el teu estat anímic com a militant respecte a l’ACO?

un grup d’amics que arriba més enllà de l’ACO [Què és el grup d’ACO per a
tu?]

20,4%

35,3%

18,7%

0 30 60 90 120

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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no ho sé 10 2.5%

molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 4 1%

ni d’acord ni en desacord 23 5.7%

més aviat d’acord 101 25.1%

molt d’acord 264 65.7%

no ho sé 8 2%

molt en desacord 93 23.1%

més aviat en desacord 99 24.6%

ni d’acord ni en desacord 98 24.4%

més aviat d’acord 70 17.4%

molt d’acord 28 7%

una comunitat de fe [Què és el grup d’ACO per a tu?]

un espai terapèutic [Què és el grup d’ACO per a tu?]

0 50 100 150 200 250

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 20 40 60 80

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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no ho sé 14 3.5%

molt en desacord 0 0%

més aviat en desacord 5 1.2%

ni d’acord ni en desacord 8 2%

més aviat d’acord 75 18.7%

molt d’acord 307 76.4%

no ho sé 7 1.7%

molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 8 2%

ni d’acord ni en desacord 38 9.5%

més aviat d’acord 106 26.4%

un espai de confiança, d’escolta, de parada, de reflexió [Què és el grup d’ACO
per a tu?]

un espai per acompanyar-nos en el nostre projecte evangelitzador [Què és el
grup d’ACO per a tu?]

0 75 150 225 …

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 50 100 150 200

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt d’acord 235 58.5%

no ho sé 13 3.2%

molt en desacord 1 0.2%

més aviat en desacord 3 0.7%

ni d’acord ni en desacord 10 2.5%

més aviat d’acord 107 26.6%

molt d’acord 277 68.9%

no ho sé 4 1%

molt en desacord 1 0.2%

més aviat en desacord 1 0.2%

ni d’acord ni en desacord 7 1.7%

més aviat d’acord 82 20.4%

hi trobo caliu i proximitat [Com t’hi sents al grup?]

tinc una bona relació amb els companys [Com t’hi sents al grup?]

0 50 100 150 200 250

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 75 150 225 …

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt d’acord 305 75.9%

no ho sé 6 1.5%

molt en desacord 0 0%

més aviat en desacord 5 1.2%

ni d’acord ni en desacord 50 12.4%

més aviat d’acord 145 36.1%

molt d’acord 191 47.5%

no ho sé 11 2.7%

molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 4 1%

ni d’acord ni en desacord 27 6.7%

més aviat d’acord 107 26.6%

molt d’acord 256 63.7%

em fa il·lusió anar a les reunions de l’equip [Com t’hi sents al grup?]

el grup m’ajuda a viure la fe [Com t’hi sents al grup?]

0 40 80 120 160

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 50 100 150 200 …

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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no ho sé 6 1.5%

molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 1 0.2%

ni d’acord ni en desacord 42 10.4%

més aviat d’acord 78 19.4%

molt d’acord 253 62.9%

no ho sé 26 6.5%

molt en desacord 1 0.2%

més aviat en desacord 3 0.7%

ni d’acord ni en desacord 44 10.9%

més aviat d’acord 117 29.1%

molt d’acord 211 52.5%

tinc bon rotllo amb el responsable de grup [Com t’hi sents al grup?]

el responsable dóna bé les informacions de la zona i el Moviment [Com t’hi
sents al grup?]

0 50 100 150 200 ..

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 50 100 150 200

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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no ho sé 26 6.5%

molt en desacord 10 2.5%

més aviat en desacord 38 9.5%

ni d’acord ni en desacord 90 22.4%

més aviat d’acord 120 29.9%

molt d’acord 116 28.9%

no ho sé 28 7%

molt en desacord 57 14.2%

més aviat en desacord 53 13.2%

ni d’acord ni en desacord 58 14.4%

més aviat d’acord 73 18.2%

molt d’acord 114 28.4%

no ho sé 47 11.7%

el responsable fa de pal de paller del grup [Com t’hi sents al grup?]

faria de responsable de grup si m’ho proposessin [Com t’hi sents al grup?]

0 25 50 75 100

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 25 50 75 100

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 12 3%

ni d’acord ni en desacord 22 5.5%

més aviat d’acord 93 23.1%

molt d’acord 255 63.4%

no ho sé 17 4.2%

molt en desacord 193 48%

més aviat en desacord 68 16.9%

ni d’acord ni en desacord 46 11.4%

més aviat d’acord 51 12.7%

molt d’acord 30 7.5%

no ho sé 14 3.5%

el consiliari ajuda al creixement de la fe del grup [Com t’hi sents al grup?]

algun membre distorsiona sovint el grup [Com t’hi sents al grup?]

0 50 100 150 200 …

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 40 80 120 160

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 1 0.2%

més aviat en desacord 19 4.7%

ni d’acord ni en desacord 44 10.9%

més aviat d’acord 119 29.6%

molt d’acord 213 53%

no ho sé 6 1.5%

molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 22 5.5%

ni d’acord ni en desacord 73 18.2%

més aviat d’acord 148 36.8%

molt d’acord 145 36.1%

no ho sé 12 3%

la periodicitat amb què ens veiem és l’adequada [Com t’hi sents al grup?]

com a grup, tenim un bon nivell de consciència obrera [Com t’hi sents al
grup?]

0 50 100 150 200

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 35 70 105 140

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 0 0%

més aviat en desacord 11 2.7%

ni d’acord ni en desacord 48 11.9%

més aviat d’acord 117 29.1%

molt d’acord 222 55.2%

no ho sé 4 1%

molt en desacord 87 21.6%

més aviat en desacord 91 22.6%

ni d’acord ni en desacord 99 24.6%

més aviat d’acord 71 17.7%

molt d’acord 33 8.2%

no ho sé 21 5.2%

l’ACO m’ajuda a sentir-me més cristià [Pel que fa a la identitat del Moviment]

el terme 'militant' està desfasat [Pel que fa a la identitat del Moviment]

0 50 100 150 200

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 20 40 60 80

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 19 4.7%

més aviat en desacord 35 8.7%

ni d’acord ni en desacord 46 11.4%

més aviat d’acord 130 32.3%

molt d’acord 155 38.6%

no ho sé 17 4.2%

molt en desacord 4 1%

més aviat en desacord 17 4.2%

ni d’acord ni en desacord 35 8.7%

més aviat d’acord 159 39.6%

molt d’acord 176 43.8%

no ho sé 11 2.7%

avui existeix lluita de classes [Pel que fa a la identitat del Moviment]

considero que tinc consciència de classe [Pel que fa a la identitat del
Moviment]

0 35 70 105 140

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 40 80 120 160

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 8 2%

més aviat en desacord 12 3%

ni d’acord ni en desacord 71 17.7%

més aviat d’acord 143 35.6%

molt d’acord 158 39.3%

no ho sé 10 2.5%

molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 18 4.5%

ni d’acord ni en desacord 62 15.4%

més aviat d’acord 158 39.3%

molt d’acord 132 32.8%

no ho sé 29 7.2%

l’ACO m’ajuda a sentir-me més Classe Obrera [Pel que fa a la identitat del
Moviment]

l’ACO s’identifica amb l’Acció Catòlica [Pel que fa a la identitat del Moviment]

0 35 70 105 140

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 35 70 105 140

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 49 12.2%

més aviat en desacord 137 34.1%

ni d’acord ni en desacord 52 12.9%

més aviat d’acord 116 28.9%

molt d’acord 38 9.5%

no ho sé 10 2.5%

molt en desacord 13 3.2%

més aviat en desacord 45 11.2%

ni d’acord ni en desacord 54 13.4%

més aviat d’acord 195 48.5%

molt d’acord 86 21.4%

no ho sé 9 2.2%

amb el grup de Revisió de Vida tinc suficient [Quina vivència tens de l’ACO?]

grup de Revisió de Vida + participo en alguns actes de la zona / diòcesi [Quina
vivència tens de l’ACO?]

0 30 60 90 120

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 16 4%

més aviat en desacord 38 9.5%

ni d’acord ni en desacord 63 15.7%

més aviat d’acord 179 44.5%

molt d’acord 96 23.9%

no ho sé 10 2.5%

molt en desacord 11 2.7%

més aviat en desacord 71 17.7%

ni d’acord ni en desacord 89 22.1%

més aviat d’acord 151 37.6%

molt d’acord 67 16.7%

no ho sé 13 3.2%

grup de Revisió de Vida + participo en alguns actes de la zona / diòcesi +
actes Moviment [Quina vivència tens de l’ACO?]

a més a més dels fets dels militants, revisem la participació i implicació a
l’ACO [Quina vivència tens de l’ACO?]

0 40 80 120 160

molt en desa…
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ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 24 6%

més aviat en desacord 66 16.4%

ni d’acord ni en desacord 99 24.6%

més aviat d’acord 142 35.3%

molt d’acord 61 15.2%

no ho sé 10 2.5%

laborals/sindicals 170 42.3%

familiars 344 85.6%

eclesials 126 31.3%

a l’ACO 181 45%

cívics/socials/polítics 222 55.2%

Otro 37 9.2%

al grup treballem l’objectiu central d’ACO: evangelitzar el món obrer i les
classes populars [Quina vivència tens de l’ACO?]

Quins consideres que són els teus compromisos personals?

0 35 70 105 ..

molt en desa…

més aviat en…

ni d’acord ni…

més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 80 160 240 320
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a l’ACO
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m’ajuda poc 13 3.2%

m’ajuda junt amb altres factors 256 63.7%

m’ajuda molt 130 32.3%

Otro 3 0.7%

molt en desacord 10 2.5%

més aviat en desacord 18 4.5%

ni d’acord ni en desacord 56 13.9%

més aviat d’acord 185 46%

molt d’acord 127 31.6%

no ho sé 6 1.5%

En quina mesura t’ajuda l’ACO a fonamentar aquests compromisos?

DEFINIM QUINS HAN DE SER ELS NOSTRES
OBJECTIUS PRIORITARIS

per conrear la meva interioritat i espiritualitat (pregària, recessos…) [Per a què
em serveix l’ACO?]

32,3%

63,7%

0 40 80 120 160
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molt en desacord 5 1.2%

més aviat en desacord 7 1.7%

ni d’acord ni en desacord 30 7.5%

més aviat d’acord 181 45%

molt d’acord 172 42.8%

no ho sé 7 1.7%

molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 4 1%

ni d’acord ni en desacord 32 8%

més aviat d’acord 143 35.6%

molt d’acord 215 53.5%

no ho sé 5 1.2%

per reforçar els meus principis cristians [Per a què em serveix l’ACO?]

per viure la fe en comunitat [Per a què em serveix l’ACO?]

per fonamentar els meus compromisos personals [Per a què em serveix
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més aviat d’a…

molt d’acord

no ho sé

0 50 100 150 200
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molt d’acord

no ho sé
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molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 4 1%

ni d’acord ni en desacord 40 10%

més aviat d’acord 180 44.8%

molt d’acord 169 42%

no ho sé 6 1.5%

molt en desacord 6 1.5%

més aviat en desacord 15 3.7%

ni d’acord ni en desacord 91 22.6%

més aviat d’acord 194 48.3%

molt d’acord 91 22.6%

no ho sé 5 1.2%

l’ACO?]

per formar-me [Per a què em serveix l’ACO?]

per fonamentar l’opció obrera [Per a què em serveix l’ACO?]
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no ho sé
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molt en desacord 8 2%

més aviat en desacord 14 3.5%

ni d’acord ni en desacord 86 21.4%

més aviat d’acord 161 40%

molt d’acord 123 30.6%

no ho sé 10 2.5%

molt en desacord 74 18.4%

més aviat en desacord 67 16.7%

ni d’acord ni en desacord 81 20.1%

més aviat d’acord 77 19.2%

molt d’acord 52 12.9%

no ho sé 51 12.7%

no ho sabria explicar…, però suposo que encara m’aporta quelcom [Per a què
em serveix l’ACO?]

la Revisió de Vida m’ajuda a la conversió personal i a l’acció transformadora
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molt en desacord 2 0.5%

més aviat en desacord 2 0.5%

ni d’acord ni en desacord 24 6%

més aviat d’acord 121 30.1%

molt d’acord 246 61.2%

no ho sé 7 1.7%

cap 9 2.2%

poca 36 9%

alguna 91 22.6%

bastant 175 43.5%

molta 72 17.9%

no ho sé 19 4.7%

[Per a què em serveix l’ACO?]

donar més visibilitat al Moviment [Dels següents objectius de l’ACO,
assenyala’n el grau de prioritat]
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cap 6 1.5%

poca 29 7.2%

alguna 79 19.7%

bastant 153 38.1%

molta 115 28.6%

no ho sé 20 5%

cap 9 2.2%

poca 61 15.2%

alguna 121 30.1%

bastant 129 32.1%

molta 44 10.9%

no ho sé 38 9.5%

afavorir la pertinença i la responsabilitat dins del Moviment [Dels següents
objectius de l’ACO, assenyala’n el grau de prioritat]

avançar en l’autonomia de les zones [Dels següents objectius de l’ACO,
assenyala’n el grau de prioritat]
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cap 6 1.5%

poca 18 4.5%

alguna 97 24.1%

bastant 159 39.6%

molta 96 23.9%

no ho sé 26 6.5%

cap 6 1.5%

poca 38 9.5%

alguna 73 18.2%

bastant 160 39.8%

molta 99 24.6%

no ho sé 26 6.5%

tenir més cura dels responsables de zona [Dels següents objectius de l’ACO,
assenyala’n el grau de prioritat]

fer néixer el Moviment en altres entorns socials i eclesials [Dels següents
objectius de l’ACO, assenyala’n el grau de prioritat]
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cap 8 2%

poca 29 7.2%

alguna 94 23.4%

bastant 113 28.1%

molta 121 30.1%

no ho sé 37 9.2%

SÍ 257 63.9%

NO 145 36.1%

SÍ 189 47%

NO 213 53%

donar una nova estructura organitzativa al Moviment [Dels següents objectius
de l’ACO, assenyala’n el grau de prioritat]

COM L’EVANGELI ENS PORTA A LA CONVERSIÓ
PERSONAL I COM EVANGELITZAR AVUI

Tens en consideració la importància de convidar gent a participar de l'ACO
fruit d'una relació i d'un testimoni previ?

Has convidat algú a l'ACO?
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cap

poca
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molta

no ho sé

36,1%

63,9%
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SÍ 364 90.5%

NO 38 9.5%

Creus que el teu grup està obert a noves incorporacions i a acollir-les i
acompanyar-les en la iniciació?

Per què?

Som molts militants al grup

Per la tasca evangelitzadora de l' ACO.

Amb dificultats. HO hem fet, però ha costat molt

PERQUÈ ÉS UN GRUP OBERT QUE HA ANAT TENINT ALTES I BAIXES I NO S'HA

ACOMODAT...

xq ho estem fent actualment

És un grup receptiu gens tancat

Ho ha fet diverses vegades i ens ha anat bé al grup

Sempre tenim el grup obert

Hem estat un grup sempre disposat a acollir persona de fet ho hem fet algunes vegades.

Perquè això enriqueix al grup.

del meu grup només som dues persones de l'aco i només participo jo

anem acollint parelles noves d'algun militant de l'equip

De fet, ho estem fent

és un grup molt nombrós

Es un grup obert

És un dels temes que sempre ens costa però en els últims anys han entrat dues persones

al grup i ha estat positiu.

Som persones que hem acollit i convidat a altres.

en un moment donat érem massa gent (13). ara que som uns 10, no s'ha tornat a

plantejar el tema

es necesari acollir i compartir

53%

47%

90,5%
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Perquè és un espai obert on experimentamos a vida viscuda amb confiança i llibertat

històriques i necessàries per al nostre desenvolupament integral com a persones i

cristians.La fe és un don, no és propietat de ningú.

El nostre grup ha incorporat a una persona el curs anterior. Provenia d' un altre grup i per

tant no ha calgut la iniciació

ya lo hemos hecho en alguna ocasión

hi han personas comprometes dins l'estrucura de ACO

Som un grup prou jove. Crec que una incorporació (en el cas que es doni) podria obrir-

nos a l'acollida.

porque mi gruposiempre ha sido y será abierto, dinámico y acogedor

Sempre estem oberts, però fent reflexió prèvia.

Som un grup acollidor on la gent que hi entra acostuma a sentir-se bé.

perquè som estables

es comenta al grup si hi ha algú que té interés

Per què ens dóna a coneixer altres entorns de la societat i ambients dk

Encara que sóm un grup estable crec que no tindriem problema en afegir altres membres.

No sempre hi ha tantes incoroporacions com per fer grups nous

Perquè així s'ha verbalitzat quan el tema ha sortit a la reunió.

Perquè ho ha fet.

Perquè així ho hem fet quan ens hi hem trobat

Per què aniria bé al grup altres accents personals

Crec que estem oberts a persones amb amb ideals semblants

Ens aniria bé com a grup

e

Perquè l'acolliment és un signe d'obertura del grup i porque totes les persones valorem

ser acceptades en un entorn nou. A més és una forma de dónar vida al moviment al que

pertanyem.

Sempre ho hem tingut present, de fet ha anat venint gent nova al grup, encara que no

hagi pogut continuar...

Som molts, ja som grans, ens hem adaptat a persones amb processos diferents dins el

grup, però sempre se'n pot parlar.

És complicat que surti a una conversa i fer oferiment a una persona que no tingui una

mica de sensibilitat envers l'espiritualitat. En parles o comentes que vas a reunions en

l'àmbit familiar, i algun amic que saps que en el passat estava a algun moviment catòlic.

Perquè jo sóc una nova incorporació.

hEM TINGUT UNA INCORPORACIO FARA UNS 3 ANYS I CREC L'HEM ACOMPANYAT

PROU BE

Perquè el nostre grup va acollir fa uns anys a una persona que no havia estat abans a
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cap moviment.

Som un grup obert a què s'incorpori més gent. Això ens ajudaria a créixer com a grup i

com a persones.

perquè si ens és vàlid per a nosaltres també ho pot ser per a altres persones

Perquè som un grup relativament nou i obert a altres persones amb inquietuds

Som un grup format a partir de gent que hem anat arribant d'altres grups

el meu grup es molt obert a gent nova

Ara mateix som un grup nombrós amb unes realitats familiars molt similars, potser algú

que no estigués en el mateix moment vital no acabaria de trobar-se en el grup adequat

He contestat si, per que no hi ha l'opció, A VEGADES, he convidat algú a l'ACO quan he

creients. En el grup hem acollit a diferents persones, malgrat tot crec que abans d'acollir

cal que tot el grup tingui molt clar perque es diu si a la persona que s'incorpora.

Ja hem acollit a una altra militant que no pertanyia a cap moviment

Acabem d'acollir un nou militant

L'ACO no és pas nostra. És per als que encara no hi són, perquè tothom té dret a

Jesucrist, especialment ela allunyats i els pobres.

Hem acollit 3 persones en els tres últims anys i això ha donat més riquesa al grup.

en els últims anys s'han incorporat 3 persones noves, tot i que no totes han continuat

Esta en l'ADN del nostre grup, molt obert a noves incorporacions, però també, a moltes

baixes, ja que no s'estabilitza.

Per tractar-se d'un grup de gent gran

Perquè s'ha fet.

Solament si cal per que tots som grans

De fet s'ha inentat acollir persones que estaven interessades

Som un grup resultat d'un parell de fusions. Estem acostumats al canvi, i sabem que fa

bé.

ja ho hem fet

vàrem incorporar una persona fa 4 anys

Hem anat incorporant diverses persones i el grup s-ha demostrat acollidor.

la raó diu SI però la pràcica és NO

Quan han vingut han estat ben acollits

Grup gran i de molts anys d'edat i ACO

Per què creiem que un bé s'ha de compartir

S'ha anat incorporant gent nova al nostre grup

Ja ho hem fet i són acollidors

Ho hem fet en varies ocasions, fa tres anys vam acollir a una persona nova.

PER QUE JA SOM MOLTS.
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cal treballar-ho . es dificil

Es un grup que hem anat acollin a persones, algunes han restat, altres han marxat.

perquè som un grup que som amics i som molt acollidors. No tenim cap problema de

protagonisme

Perquè ja ho hem fet abans i hi ha hagut incorporacions noves

Acompanyar en la iniciació sí, a incorporar-les a l'equip no perquè som 14

Crec que pot enriquir els membres del grup i la tasca que s'hi fa

Sempre estem oberts a que entri gent disposada a viure la Fe

Hem tingut dues noves incorporacions l'any passat

Com a grup hem acollit persones que s'han incorporat al moviment. No som un grup

tancat

Encara que costaria

És un grup obert i acollidor que s'adapta a canvis

perquè ja ho fem

Ja ho hem fet en d'altres ocasions

EN AQUESTS MOMENTS, EL GRUP NECESSITA UNA CONSOLIDACIO COM A GRUP,

JA QUE DURANT ALGUN TEMPS S'HAN ANAT INCORPORANT GENT NOVA, QUE NO

EREN DE CAP MOVIMENT I AIXO HA FET QUE EL GRUP NO AVANCI

Ja ho hem fet en més d'una ocasió.

El grup ha rebut noves incorporacions en els darrers dos anys i ho valorem molt

positivament perquè suposa donar aires de renovació a l'equip

Perquè s'han donat incorporacions noves.

perquè hi ha gent prepara

La verdad es que no sé si el grupo podria acoger a alguien nuevo.

Ja hem acollit una persona

quan alguna persona vol ser acollida hem de fer-ho possible

Sobretot pel que fa a acollir alguna persona si hi té interès. Fer-ne el seguiment ho veig

més complicat.

He convidat puntualment persones a participar en alguna trobada de l'ACO, però les

persones amb qui més em tracto fora de l'ACO, o no s'him poden incorporar pel lloc de

residència o no els interessa.

Perquè tothom son els nostres germans i germanes

El grup és molt receptiu però les persones convidades no acaben de donar el pas de

compromís al moviment

Som un grup molt nombrós.

Ningú pot oferir-se com a iniciador d'un nou grup. Sí que estem oberts a sumar gent al

nostre grup.

Creo que más que incorporarse al grupo lo importante es formar nuevos grupos y



14/12/16 8(32Enquesta per preparar el Consell d'ACO - Formularios de Google

Pàgina 31 de 49https://docs.google.com/forms/d/1UtwqXChXqt-BAy-zGDK6yXlsyUWj-cT4HyE1k_SeRKs/viewanalytics#start=publishanalytics

acompañarles en su iniciación

Perquè pot ser raó de renovar-nos i evisar la nostra dinàmica actual de grup.

Por que ya lo hemos hecho y siempre ha sido muy enrriquecedor

Ja ho estem fent

Ho van fer amb mi

Ho vam fer l'any passat, va entrar una persona nova i ens hem ofert aquest any a obrir-lo

a persones d'un grup que es va desfer a la zona, de moment no ens han donat cap

resposta.

Sempre que es consideri que és el grup més apropiat pere la persona que s'hi incorpora.

Perque es un grup obert

El meu grup ha acollit en els últims anys noves incorporacions i les hem acompanyat.

Perque dona sentit al grup

perquè encara cal més participació i vivència del moviment per part nostra

Ja hem tingut incorporacions al grup i sempre és enriquidor

Penso que si de la relació neix el desig de coneixença bé, sinó hi ha moltes maneres

d'habitar al món.

Sempre que s'ha acollit a una persona al grup a poc a poc ha anat coneixent el

funcionament del moviment a través dels militants del grup

Per què ja ho hem fet altres vegades i ens ha anat molt bé

No perquè som suficients, si fossim menys si.

Considerem que ja som un gruip "prou nombrós"

soms acollidors

pensem que ens aportar maneres de fer i d'enrequir-nos

Ja ho hem fet, no fa gaire, i és una gran experiència

De fet al grup hi ha hagut noves incorporacions

Perquè han hagut noves incorporacions i en els nostres àmbits d'implicació estem atents

a oferir l'ACO a persones que poden ser afins al moviment.

La majoria dels membres del grup estem jubilats, i implicats a nivell de parròquia-

Pernosalment no m'atreveixo. Per ser cristià no cal estar a l'ACO. La metodologia de la

RV no tothom està disposat a entrar-hi. L'EdE és una eina més asequible a tothom. El

concepte de classe obrera avui per avui és un fre. Ens cal una revissió dels conceptes

treballadors/autonoms/professionals/classe obrera

Per que ho hem fet en altres ocasions sense problemes

Ho fem habitualment

perque som cristians i volem extendre el regne

No acabo de saber com convidar....

som un grup q prove d la joc i hem anat incorporant gent q sempre ha enriquit el grup
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En el grup ja hem acompanyat gent en aquest procés. Alguns encara hi són, altres han

marxat, però d'aquest procés tots hem crescut en la fe i en la consciència militant.

Sempre estem oberts a noves entrades de companys

Es com un regal que s'ha de mirar de compartir

Perquè estem pendents de les persones que s'han incorporat recentment al moviment i

hem apadrinat un dels grups que han entrat

És un grup nombrós i amb gent diferent

És un grup amb trajectòria oberta i tarannà acollidor

El grup d'ha anat ampliant fins a 11 i ara tenim dificultats en cuidar als últims en entrar.

Al llarg del temps que fem grup hem acollit nous membres en diferents ocasions.

Els fets ho demostren.

ens agrada transmetre la nostra experiència

ho considerem necessari i estaríem disposats

Sí a acollir i acompanyar, però ara som un grup molt nombrós i no seria gaire operatiu

incorporar més gent.

Perquè és un grup que acull la persona i la realitat d'aquesta.

Ja ens ho hem plantejat i ho hem intentat

fa temps que no ens ho plantegem.Les persones del nostre entorn no expressen

necessitats de formar part d'un equip de revisió. El tema de la fe no forma part habitual de

les converses, encara que molts saben que sóc cristiana

Hem acollit una nova incorporació aquest curs

PER AMISTATS DE LA PARRÒQUIA

som molta coia , a limit opertiu per un grup.

SOm molts

Fa molts anys que estem junts i costa obrir l'equip a gent nova. Fa uns anys sí que vam

acollir a vàries persones (parelles de militants i antics militants de la JOC)

Actualment, estem en procés d'acollir una nova persona al grup

Ja ho hem fet, i ens sentim cridats a fer-ho.

No perquè no ens estimem prou l'ACO ni tot el que ens ha donat.

Ho hem fet així amb tres persones els darrers anys

Crec que som un grup obert.

tots hem començat alguna vegada

perquè ja ho hem fet a la JOC

Ja ho em fet sempre i ens ha anat moltbe

Perquè ja ho hem fet

No és la primera vegada que se'ns proposa encara que amb el temps no han cuallat
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SÍ 252 62.7%

NO 150 37.3%

molt en desacord 29 7.2%

més aviat en desacord 77 19.2%

ni d’acord ni en desacord 79 19.7%

més aviat d’acord 116 28.9%

molt d’acord 66 16.4%

no ho sé 35 8.7%

COM MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE
LA MILITÀNCIA

Consideres que coneixes prou l’estructura organitzativa de l’ACO?

simplificar l’estructura i deixar de fer coses [De les següents propostes de
millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de desacord]

revisar que hi hagi doble presidència home i dona [De les següents propostes
de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de
desacord]

37,3%

62,7%

0 25 50 75 100
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molt en desacord 61 15.2%

més aviat en desacord 67 16.7%

ni d’acord ni en desacord 71 17.7%

més aviat d’acord 90 22.4%

molt d’acord 92 22.9%

no ho sé 21 5.2%

molt en desacord 27 6.7%

més aviat en desacord 68 16.9%

ni d’acord ni en desacord 74 18.4%

més aviat d’acord 150 37.3%

molt d’acord 65 16.2%

no ho sé 18 4.5%

reduir a l’estrictament necessari el nombre de documents i reflexions que
preparem [De les següents propostes de millora de l’organització de l’ACO,
assenyala’n el grau d’acord o de desacord]

socialitzar el que es fa a les zones i grups [De les següents propostes de
millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de desacord]
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molt en desacord 0 0%

més aviat en desacord 5 1.2%

ni d’acord ni en desacord 49 12.2%

més aviat d’acord 171 42.5%

molt d’acord 144 35.8%

no ho sé 33 8.2%

molt en desacord 88 21.9%

més aviat en desacord 145 36.1%

ni d’acord ni en desacord 88 21.9%

més aviat d’acord 38 9.5%

molt d’acord 7 1.7%

no ho sé 36 9%

continuar com fins ara i esperar que surtin responsables [De les següents
propostes de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o
de desacord]

cotitzar més per poder alliberar més persones [De les següents propostes de
millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de desacord]
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molt en desacord 64 15.9%

més aviat en desacord 114 28.4%

ni d’acord ni en desacord 106 26.4%

més aviat d’acord 66 16.4%

molt d’acord 25 6.2%

no ho sé 27 6.7%

molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 11 2.7%

ni d’acord ni en desacord 70 17.4%

més aviat d’acord 192 47.8%

molt d’acord 102 25.4%

no ho sé 24 6%

potenciar el treball militant i voluntari i vincular-lo a projectes concrets [De les
següents propostes de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau
d’acord o de desacord]

escurçar els períodes de responsabilitat per facilitar la rotació [De les
següents propostes de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau
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molt en desacord 30 7.5%

més aviat en desacord 95 23.6%

ni d’acord ni en desacord 109 27.1%

més aviat d’acord 93 23.1%

molt d’acord 37 9.2%

no ho sé 38 9.5%

molt en desacord 5 1.2%

més aviat en desacord 20 5%

ni d’acord ni en desacord 91 22.6%

més aviat d’acord 124 30.8%

molt d’acord 81 20.1%

no ho sé 81 20.1%

d’acord o de desacord]

avançar en les responsabilitats col·legiades [De les següents propostes de
millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de desacord]
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molt en desacord 6 1.5%

més aviat en desacord 18 4.5%

ni d’acord ni en desacord 72 17.9%

més aviat d’acord 171 42.5%

molt d’acord 112 27.9%

no ho sé 23 5.7%

molt en desacord 0 0%

més aviat en desacord 2 0.5%

ni d’acord ni en desacord 47 11.7%

més aviat d’acord 165 41%

molt d’acord 156 38.8%

no ho sé 32 8%

trobar formes de participació a distància utilitzant les tecnologies de la
informació [De les següents propostes de millora de l’organització de l’ACO,
assenyala’n el grau d’acord o de desacord]

formar nous consiliaris, laics i preveres [De les següents propostes de millora
de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o de desacord]
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molt en desacord 7 1.7%

més aviat en desacord 14 3.5%

ni d’acord ni en desacord 78 19.4%

més aviat d’acord 169 42%

molt d’acord 81 20.1%

no ho sé 53 13.2%

molt en desacord 64 15.9%

més aviat en desacord 110 27.4%

ni d’acord ni en desacord 83 20.6%

més aviat d’acord 90 22.4%

molt d’acord 39 9.7%

revisar el funcionament dels cursos a través de prioritats [De les següents
propostes de millora de l’organització de l’ACO, assenyala’n el grau d’acord o
de desacord]

valoro molt el grup i crec que no cal tanta estructura a l’ACO [Quines creus
que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?]
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no ho sé 16 4%

molt en desacord 51 12.7%

més aviat en desacord 78 19.4%

ni d’acord ni en desacord 76 18.9%

més aviat d’acord 117 29.1%

molt d’acord 69 17.2%

no ho sé 11 2.7%

molt en desacord 24 6%

més aviat en desacord 22 5.5%

ni d’acord ni en desacord 75 18.7%

m’espanten les moltes reunions i gestions associades a la responsabilitat
[Quines creus que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a
l’ACO?]

el fills, els pares, la família, em demanen molt de temps i energies [Quines
creus que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?]
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més aviat d’acord 128 31.8%

molt d’acord 140 34.8%

no ho sé 13 3.2%

molt en desacord 46 11.4%

més aviat en desacord 70 17.4%

ni d’acord ni en desacord 127 31.6%

més aviat d’acord 75 18.7%

molt d’acord 65 16.2%

no ho sé 19 4.7%

molt en desacord 62 15.4%

més aviat en desacord 79 19.7%

estic compromès en altres àmbits que valoro més [Quines creus que són les
causes que et dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?]

la meva situació laboral (horaris, precarietat...) no m’ho permet [Quines creus
que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?]
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ni d’acord ni en desacord 85 21.1%

més aviat d’acord 83 20.6%

molt d’acord 74 18.4%

no ho sé 19 4.7%

molt en desacord 3 0.7%

més aviat en desacord 8 2%

ni d’acord ni en desacord 30 7.5%

més aviat d’acord 151 37.6%

molt d’acord 201 50%

no ho sé 9 2.2%

hem d’assumir que pot haver-hi diferents graus d’implicació en el Moviment
[Quines creus que són les causes que et dificulten tenir una responsabilitat a
l’ACO?]

ja tinc una responsabilitat a l’ACO [Quines creus que són les causes que et
dificulten tenir una responsabilitat a l’ACO?]
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molt en desacord 146 36.3%

més aviat en desacord 37 9.2%

ni d’acord ni en desacord 53 13.2%

més aviat d’acord 52 12.9%

molt d’acord 81 20.1%

no ho sé 33 8.2%

cap 2 0.5%

poca 10 2.5%

alguna 40 10%

bastant 131 32.6%

molta 198 49.3%

no ho sé 21 5.2%

EL TREBALL PER A LA TRANSFORMACIÓ TÉ SENTIT
FET EN XARXA

Pastoral Obrera de cada diòcesi [De les següents propostes relatives a on
l’ACO ha de ser-hi present i coordinar-se amb altres entitats, assenya-la’n el
grau de prioritat]

Moviments de treballadors cristians internacionals (MMTC, MTCE, ACO-
França, LOC/MTC) [De les següents propostes relatives a on l’ACO ha de ser-
hi present i coordinar-se amb altres entitats, assenya-la’n el grau de prioritat]
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cap 2 0.5%

poca 15 3.7%

alguna 84 20.9%

bastant 153 38.1%

molta 130 32.3%

no ho sé 18 4.5%

cap 10 2.5%

poca 36 9%

alguna 101 25.1%

bastant 145 36.1%

molta 62 15.4%

no ho sé 48 11.9%

consells arxiprestals de les diòcesis [De les següents propostes relatives a on
l’ACO ha de ser-hi present i coordinar-se amb altres entitats, assenya-la’n el
grau de prioritat]

plataformes ciutadanes (marees, moviments socials…) que decidim [De les
següents propostes relatives a on l’ACO ha de ser-hi present i coordinar-se
amb altres entitats, assenya-la’n el grau de prioritat]
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cap 5 1.2%

poca 16 4%

alguna 77 19.2%

bastant 159 39.6%

molta 128 31.8%

no ho sé 17 4.2%

cap 6 1.5%

poca 7 1.7%

alguna 53 13.2%

bastant 159 39.6%

molta 163 40.5%

no ho sé 14 3.5%

entitats cristianes de transformació (Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia,
Càritas…) [De les següents propostes relatives a on l’ACO ha de ser-hi
present i coordinar-se amb altres entitats, assenya-la’n el grau de prioritat]

Moviments especialitzats d’Acció Catòlica (MPCB, HOAC, JOC, MIJAC…) [De
les següents propostes relatives a on l’ACO ha de ser-hi present i coordinar-
se amb altres entitats, assenya-la’n el grau de prioritat]
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cap 3 0.7%

poca 4 1%

alguna 32 8%

bastant 123 30.6%

molta 223 55.5%

no ho sé 17 4.2%

cap 6 1.5%

poca 11 2.7%

alguna 33 8.2%

bastant 148 36.8%

molta 191 47.5%

no ho sé 13 3.2%

pronunciar-nos amb veu pròpia i públicament sobre matèries eclesials,
socials i obreres [Quina importància creus que tenen les següents accions per
visibilitzar el posicionament de l’ACO? ]
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cap 4 1%

poca 10 2.5%

alguna 50 12.4%

bastant 175 43.5%

molta 153 38.1%

no ho sé 10 2.5%

cap 2 0.5%

poca 11 2.7%

alguna 56 13.9%

bastant 154 38.3%

molta 159 39.6%

adherir-nos a manifestos fets per tercers sobre matèries eclesials, socials i
obreres [Quina importància creus que tenen les següents accions per
visibilitzar el posicionament de l’ACO? ]

crear opinió, construir discurs i establir diàleg amb altres actors en les xarxes
socials [Quina importància creus que tenen les següents accions per
visibilitzar el posicionament de l’ACO? ]
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no ho sé 20 5%

cap 2 0.5%

poca 22 5.5%

alguna 83 20.6%

bastant 159 39.6%

molta 114 28.4%

no ho sé 22 5.5%

cap 2 0.5%

poca 7 1.7%

alguna 25 6.2%

fer-nos presents en les diòcesis i amb els responsables de les mateixes
[Quina importància creus que tenen les següents accions per visibilitzar el
posicionament de l’ACO? ]

ser una veu de denúncia (col·legiadament amb la Pastoral Obrera) dins
l’Església [Quina importància creus que tenen les següents accions per
visibilitzar el posicionament de l’ACO? ]
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bastant 119 29.6%

molta 236 58.7%

no ho sé 13 3.2%

cap 8 2%

poca 26 6.5%

alguna 79 19.7%

bastant 147 36.6%

molta 111 27.6%

no ho sé 31 7.7%

ampliar la distribució de la revista 'Salillum' a parròquies i altres persones
conegudes [Quina importància creus que tenen les següents accions per
visibilitzar el posicionament de l’ACO? ]

Número de respuestas diarias
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