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ACO, qui som
Acció Catòlica Obrera, ACO, és un moviment fundat el 1953 (63 anys) i es caracteritza
per ser una església molt de base, arrelada en el missatge de Jesús i amb una opció
clara per ser classe treballadora i per comprometre’s amb la classe treballadora.
Del document d’identitat:
Acció Catòlica Obrera (ACO) és un col·lectiu de creients 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 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 Revisió de Vida, en l’equip de zona i en el comitè hi 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.
Té uns 900 militants a Catalunya i una petita representació a Madrid, Còrdova i
Alacant. Es tracta d’un col·lectiu de persones molt divers, la majoria amb edats
compreses entre els 40 i els 65 anys.
Molts militants d’ACO tenen ocupacions relacionades amb el treball social i
l’ensenyament, entre moltes altres, i també estan compromesos sindicalment, en
associacions de veïns, en AMPES, en parròquies, com a consiliaris d’altres moviments...
L’ACO forma part del Moviment de Treballadors Cristians Europeu (MTCE), del
Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC), del Consell d’Acció Catòlica (de
la diòcesi de Barcelona) i de la Pastoral Obrera.
L'ACO està reconeguda com a moviment episcopal de l'Església a les diòcesis de
Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu, Terrassa i Vic.
ACO, com ens organitzem
Ens organitzem en grups en els quals vivim la fe en Jesús en comunitat. Com a mètode
habitual practiquem la Revisió de vida i l’Estudi d’Evangeli. Aprenem la difícil tasca de
viure i projectar l’Evangeli, acompanyats de l’Esperit, que ens dóna esperança.
Cada any es defineix una Prioritat de curs que marca la temàtica general del treball
dels grups del moviment. Les prioritats de curs es decideixen cada quatre anys en el
Consell.
En el present curs estem preparant el Consell, que se celebrarà el maig vinent, amb el
propòsit de refundar el moviment.
L’ACO té una petita estructura: 2,5 persones alliberades (coordinadora, secretària i
responsable de comunicació). A l’ACO hi ha president i presidenta i consiliari general.

El pressupost anual de l’ACO està a l’entorn dels 110.000 €. Pràcticament en un 90%
s’autofinança amb les quotes de la militància.
Què demanem
Ens felicitem per la nota que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van
publicar amb motiu del Dia del Treball Decent celebrat el 7 d’octubre passat.
Considerem que aquest discurs ha de produir-se més sovint ja que situa l’Església al
costat dels preferits de Jesús, els empobrits, aquells que pateixen les conseqüències
més greus de la crisi actual. És una veu de denúncia i propositiva alhora, que massa
sovint hem trobat a faltar.
Calen més recursos humans i econòmics, consiliaris preveres dedicats, formació..., en
definitiva, una aposta decidida dels bisbes per fer arribar l’esperit de l’Evangeli al món
obrer i les classes populars.
Voldríem sentir com caminem junts amb els nostres bisbes i experimentar la seva
proximitat, i que sent cristians amb nosaltres, per a nosaltres siguin el pastor que ens
envia i ens anima a cercar els nostres germans i germanes del món obrer.
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