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XIIè CONSELL ACO 2022 - FAQS PREGUNTES FREQÜENTS 
 

1. Preguntes genèriques sobre els Consells de l'ACO 

➔ Què és un Consell de l’ACO? 

És l’òrgan màxim de decisió del moviment i es reuneix cada quatre cursos de manera 

ordinària. En ell estan representats tots el grups de Revisió de Vida que formen part de 

l’ACO, a través dels seus delegats i delegades, amb igualtat de responsabilitat i 

capacitat de decisió. 

 

➔ Per què es fa? I què s’hi fa?  

El Consell determina i decideix les grans línies mestres, orientacions, objectius i 

mitjans de l’ACO per als propers cursos, revisa el funcionament general del moviment i 

fa balanç de la  feina feta. El Consell decideix sobre qualsevol tema intern del 

moviment, a més d’aprovar i/o modificar documents fonamentals com el d’Identitat, 

Normes de Funcionament i Organització, Carta Econòmica, Pla de Comunicació, Pla  

d'Iniciació i qualsevol altre document intern del moviment. 

 

➔ Què significa fer un Consell per a l’ACO com a moviment d’Església?    

És un moment privilegiat d’aturada, reflexió i pregària de tot el moviment, a la llum de 

l’Evangeli i en un sentit comunitari, per determinar quines orientacions i prioritats són 

necessàries en la pastoral del moviment i de la nostra Església, per treballar plegats 

com a cristians i cristianes amb la voluntat d’encaminar la nostra acció i fer visible la 

presència del Regne de Déu enmig del món obrer. El Consell és un espai sinodal, un 

procés per fer comunitat de creients en el qual reflexionem, discutim, decidim què i 

com volem ser dins l'Església, el món obrer i la societat en general. 
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➔ Quina durada té un Consell? 

Tot i que el Consell es convoca en un cap de setmana, els seus continguts es treballen 

durant tot un curs. Això explica per què és tan important la participació dels grups, 

durant el curs anterior, en la reflexió i debat dels documents de treball, ja que s’hauran 

de discutir i aprovar en el transcurs d’una trobada d’un parell de dies o tres, amb la 

participació només d’un o d’una representant per cada grup de Revisió de Vida. 

 

➔ Qui hi pot participar? 

Un delegat o una delegada de cada grup de Revisió de Vida (la persona responsable, 

si pot ser). També participen al Consell tots els membres del Comitè General (Comitè 

Permanent i responsables de zona i/o diòcesis), que només tenen veu, excepte si algú 

assisteix com a persona delegada del seu grup. El Consell està obert a la participació 

de tota la militància i consiliaris i consiliàries que ho desitgin, també amb dret a veu. 

A més, hi poden assistir com a convidades les persones i/o entitats que el Comitè 

Permanent consideri oportú: bisbes, representants de Pastoral Obrera, sindicats, 

moviments germans (GOAC, HOAC, JOC de Catalunya i d’Espanya, ACO de França, 

LOC de Portugal, Moviment Mundial de Treballadors Cristians- MMTC, Moviment de 

Treballadors Cristians Europeus- MTCE, etc). 

 

➔ Qui hi té dret a vot? 

Tindran dret a vot els delegats i les delegades dels grups que hagin superat l’any 

d’iniciació i estiguin al corrent de cotització al moviment. 

 

➔ Què puc aportar com a militant? 

El Consell és un procés participatiu, on totes i cadascuna de les persones militants 

poden dir la seva als documents que el moviment presenta. És una escola de 

democràcia, ja que anima a la participació en els debats dels documents que es 

presenten i a plantejar iniciatives per ser debatudes i votades en el Consell. La 

militància està cridada a participar activament en la feina que es desenvolupa durant el 

curs previ, fent aportacions i esmenes als documents i materials presentats que es 

treballen en el grup de Revisió de Vida. I tota la militància pot participar en el Ple del 

Consell amb veu però sense vot, si no és el delegat o la delegada del grup. 
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➔ Què es fa amb els resultats del Consell? En què afecta al meu grup i a  mi com a 

militant? 

Els documents aprovats queden com a documents pels quals ens regim com a 

moviment d'Església i organització social que som. Dels resultats del Consell surten els 

plans de curs dels anys següents amb unes prioritats i/o línies d’actuació. Les línies 

d’actuació aprovades s’hauran de desenvolupar des del Comitè Permanent, les 

comissions i el Comitè General a través de cada Pla de curs. 

El Consell és l’espai de trobada, pregària i debat privilegiat del moviment, on es 

discuteixen i reflexionen les línies estratègiques i pastorals de l’ACO, i això afecta a tot 

el moviment i a tots els grups en el seu funcionament i compromís. Som un moviment 

d’Acció Catòlica i, per tant, hem de reflexionar sobre la nostra fe i el compromís que 

ella ens empeny a prendre. 

 

➔ Per què es fa i s’aprova un reglament del Consell? 

Per marcar les línies i la dinàmica de funcionament del Plenari del Consell, les normes 

i les formes de votació que es portaran a terme, en funció de la realitat del moviment i 

dels grups en aquell moment. És un reglament per al Consell que es realitza i es pot 

modificar de cara a futurs Consells si es creu oportú. Per això s’aprova abans de 

començar la sessió plenària. El reglament serveix per posar-nos d'acord abans  

d’iniciar  el Ple  del  Consell i per tenir un marc de consens on entendre’ns si tenim 

qualsevol divergència. 

2. Plantejament del XIIè Consell - Novembre 2022 

➔ Què és una línia d’actuació? 

És una ruta, un marc que proposa el moviment ACO sobre un aspecte a treballar per 

actuar en els proper anys. 

 

➔ D’on han sortit les línies d’actuació del XIIè Consell? 

De les aportacions dels grups de Revisió de Vida responent a una enquesta distribuïda 

durant el curs 2019-2020 amb el document DAFO+E per al XIIè Consell de l’ACO 

(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats a la llum de l’Evangeli). 

 

➔ Per què ja no parlem de prioritats, com abans? 

En un moment determinat, es va considerar que la terminologia de prioritats era més 

restrictiva i tancada i es va preferir parlar de línies d’actuació a desenvolupar entre 

Consells.   
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➔ Què és un repte? 

Un desafiament que el moviment es planteja de cara al futur, una aspiració positiva 

que engresca i motiva. Quan en un DAFO es parla de DEBILITATS- AMENACES- 

FORTALESES- OPORTUNITATS, es proposa un desafiament positiu. És preguntar-

nos si ens ho creiem i com ho faríem. 

 

➔ Què és una acció? 

És una tasca, un compromís que el moviment pren per desenvolupar durant un o 

diversos cursos. És la concreció acotada i realitzable. Per l’acció hem de saber en quin 

context ho fem i quins són els agents que hi actuen. És una activitat concreta, que té 

una temporalitat i que és avaluable, si cal. 

 

➔ Què fa un grup de treball pre-Consell? 

A partir de les propostes de línies d’actuació que van sortir del treball dels grups durant 

el curs 2019-2020, el grup de treball elabora una proposta de document que es 

presenta als grups de Revisió de Vida per treballar i fer aportacions i/o esmenes, si es 

creu convenient. 

Quan es tracta de documents d’identitat i de funcionament de l’ACO, el grup de treball 

modifica el document ja existent a partir de la realitat actual del moviment i/o de les 

aportacions fetes per la militància a través dels seus grups de Revisió de Vida. 

 

➔ Què és una esmena i/o aportació? 

Una esmena és l’aportació que fan les persones militants a través del seu grup per 

millorar, segons el seu criteri, la proposta de document presentada pel grup de treball. 

A l’hora de treballar el document o els documents proposats, si hi ha aspectes que no 

veiem bé o que creiem que haurien de ser d’una altra manera, podem fer una aportació 

o una esmena concreta del text i ho comuniquem al moviment. 

 

➔ Qui pot fer una esmena i/o aportació? 

Qualsevol militant a través del seu grup de Revisió de Vida. 

  

➔ Per a què serveixen les esmenes i aportacions i qui les revisa? 

Tant les esmenes com les aportacions es tenen en compte i es parlen en el debat que 

es realitza al llarg dels dies del Ple del Consell, per ajudar a reelaborar i millorar els 

documents plantejats, amb la voluntat que estiguin més d'acord amb l'opinió i 
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l’aprovació de tota la militància o de la majoria. Les esmenes són revisades pel grup de 

treball que presenta la proposta de document, prèviament a la celebració del Consell. 

 

➔ Es portaran a la pràctica les esmenes i aportacions rebudes? Com? 

Per a què una esmena o aportació s’incorpori al document final que s'aprova, ha de ser 

acceptada pel grup de treball que ha preparat el document, o bé aprovada pel plenari 

del Consell en votació. 

 3. Aspectes pràctics del XIIè Consell - Novembre 2022 

➔ Què farem en aquest XIIè Consell? 

Per una banda, debatrem i aprovarem els nous documents de l’ACO que han proposat 

els grups de treball: Carta Econòmica, Document d’Identitat i Normes de Funcionament 

i d’Organització. 

Per una altra banda, debatrem i aprovarem també les tres línies d’actuació que han 

d’orientar el treball del moviment durant els propers cursos. De moment, els títols 

provisionals d’aquestes línies d’actuació són aquests:  

- Línia A: Militància, participació i sentiment de pertinença 

- Línia B: L’espiritualitat d’ACO 

- Línia D: Compromís militant, acció i evangelització a l’ACO 

 

➔ Quin és el calendari de preparació del Consell? Terminis. 

La feina per a la lectura, revisió i discussió dels documents fundacionals de l’ACO als 

grups de Revisió de Vida i a les zones i/o diòcesis va arrencar a la Jornada General del 

12 d’octubre del 2021, moment en el qual es van repartir els materials en paper. 

Llavors es va fixar un primer termini per al lliurament de les esmenes als documents, 

que finalitzava el 19 de gener del 2022.  

Totes les esmenes i aportacions recollides s'han enviat als grups de treball que van 

redactar les propostes, que han de decidir si les incorporen al text o no. En aquest 

últim cas s'hauran de portar al Plenari del Consell. Entre els mesos de febrer i març 

s'inicia una segona fase de treball en la qual els grups de RdV han de revisar i fer 

esmenes a les línies d'actuació que han estat treballant altres tres grups de treball 

(línies A, B i D). Hi ha de temps fins a finals d’abril (A i B) i fins a mitjans de juny (D). 

La trobada de responsables dels dies 19 i 20 febrer del 2022 servirà per definir i 

treballar més abastament la línia d'actuació D, que és la que va proposar la militància 

amb les seves respostes a les pistes del DAFO+E que es va lliurar en el seu moment.  
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Les esmenes a les línies d'actuació també s'han de passar als grups de treball que han 

redactat les propostes i aquests han de decidir si les incorporen o no als textos. 

 

➔ Què s’ha de fer amb els documents que ens són lliurats a la militància com a 

material de debat? Per exemple, les propostes de Document d'Identitat, de 

Normes de Funcionament, de Carta Econòmica, etc. 

En la mesura de les possibilitats, és aconsellable que cada militant pugui llegir i 

debatre els documents. Cada militant, a través del seu grup de RdV, pot presentar 

esmenes als documents. Els grups de treball reben les esmenes i accepten o rebutgen  

les que, segons el seu criteri, procedeixen. 

 

➔ Quin és el paper del o de la responsable de zona o diòcesi en la preparació del 

Consell? 

El o la responsable de zona/diòcesi ha de vetllar perquè les propostes de documents 

es treballin als grups de la zona/diòcesi i, si hi ha esmenes, enviar-les a Coordinació de 

l’ACO. També ha d’animar als i les responsables dels grups a participar en la 

celebració del Consell i a la Trobada de Responsables preparatòria. A més, ha de 

treballar, conjuntament amb Coordinació i Secretaria, les possibles necessitats que 

vagin sorgint en el procés de preparació i els dies de celebració del Consell 

(infraestructura, animació, ambientació, acollida, etc). 

 

➔ Trobada de responsables de preparació del Consell. Contingut. 

S’ha fixat una trobada de responsables per treballar únicament la línia d’actuació D 

(compromís militant, acció i evangelització a l’ACO), els dies 19 i 20 de febrer a la casa 

d’espiritualitat Claret de Vic. La feina combinarà un Estudi d’Evangeli i el treball per 

grups amb moments més lúdics i de reflexió. També es dedicarà un espai a presentar 

les altres línies d’actuació que es debatran i es votaran al Consell. 

 

➔ Com s’organitzen els grups de treball en el Consell? 

Les persones delegades que participin els dies de celebració del Consell es distribuiran 

en grups de debat, tants com grups de treball hi hagi (un per cada document). En 

aquests grups es treballaran les esmenes NO acceptades a cada document. Els 

delegats i les delegades votaran aquelles que no tinguin consens. Aquests grups 

decidiran quines esmenes rebutjades passen a plenari i se sotmeten a votació. 

 

Barcelona, febrer del 2022 


