
 
CONSELL D’ACO DE L’ANY 2013 

Fitxa de “Pluja d’idees” per anar-lo preparant 

 

1. Sentit i justificació de la Fitxa 

• Al Comitè General d’ACO del passat dissabte dia 5 de novembre ens va 

semblar convenient elaborar una senzilla Fitxa per tal de rebre diferents 

suggeriments, per part de tots els membres d’ACO, sobre el Xè Consell de 

l’any 2013 

• Volem que des d’un principi tot el moviment es senti implicat en la 

preparació del Consell. 

• Es tracta de proposar prioritats i qüestions internes a treballar en el 

Consell, amb el ben entès, que caldrà una reflexió posterior a fons per 

part del Comitè General, per escollir les prioritats i les qüestions internes 

a tractar. 

• Ara el que necessitem és una primera aproximació del que ens 

interessaria reflexionar en el Consell. Això no vol dir que el que surti 

d’aquesta consulta vagi directament al Consell 

 

2. Destinataris 

o Tots els grups de Revisió de vida que formen part de l’ACO 

o Tots els membres de  l’ACO. 

o Les diverses comissions del Moviment 

 

3. Forma de treballar la Fitxa 

� Cada grup, comissió i persona respondrà a les preguntes a sota indicades, 

enviant les respostes (per correu electrònic o les fa arribar al local) a la 

coordinadora del moviment (Cèlia). 

 

4. Itinerari a seguir per preparar el Xè Consell d’ACO. 

- Primer: Arriba la fitxa a tothom de l’ACO. 

- Segon: Es responen les preguntes, enviant-les a secretaria 

- Tercer: Es recullen, es tabulen, es sintetitzen i s’agrupen les respostes. 

- Quart: El Comitè General reflexiona sobre les respostes i proposa unes 

quantes prioritats a escollir, i unes quantes qüestions internes a tractar. 

També es podria treballar en la Trobada de responsables. 

- Cinquè: Es crea una o diverses comissions  per a què treballin les prioritats i 

les qüestions internes i les redactin, i a la vegada pensin la metodologia del 

Consell. 

- Sisè: S’envien les prioritats i qüestions internes als grups, per a què 

debateixin i reflexionin, per tal d’escollir tres prioritats i les qüestions internes 

que es creguin convenients. 

- Setè: Les Comissions, d’acord amb el Comitè Permanent i el Comitè General 

preparen el Consell, amb les prioritats i les qüestions internes a tractar. 



- Vuitè: El  12 d’octubre del 2012 es lliurarà el material definitiu de les 

prioritats i les qüestions internes, per tal que els grups facin les esmenes 

necessàries. 

 

5. Criteris a tenir en compte a l’hora de suggerir temes 

� Es molt important tenir en compte les prioritats que hem treballat 

aquests tres darrers cursos, i les conclusions que n’hem tret: consum, 

opció pels pobres, i ser lliures i profetes avui 

� Cal que ens fixem a l’hora de proposar temes, en el que està passant al 

nostre entorn immediat, el que detectem (necessitats, situacions, 

experiències...) en les nostres famílies, grups d’amics, barris i pobles, en la 

vida associativa, en la classe obrera, en la gent més necessitada, entre els 

immigrants, en el país, en el món... 

� Fixem-nos en el què passa en la nostra església, en l’Acció Catòlica, en el 

nostre moviment, el que vivim, el que ens afecta... 

� Tots i totes estem capacitats per fer propostes ja que participem de la 

RdV de la realitat de cada dia. 

 

6. Propostes de prioritats i de qüestions internes del moviment 
 

       (Disposeu d’una fitxa adjunta per omplir amb les vostres propostes) 

 

7. Data límit per fer arribar les respostes:  

30 de gener del 2012 
 

Correu electrònic de l’ACO: aco@treballadors.org 

Correu ordinari: Acció Catòlica Obrera 

       Rivadeneyra, 6, 8è 

       08002 Barcelona 
 

 

Gràcies per endavant per la vostra participació. Rebeu una cordial salutació. 

 

Comitè General de l’ACO 

Novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTES PER AL Xè CONSELL DE MAIG DE 2013  
1a Exposa (exposeu) entre 3, 4 o 5 
prioritats que et sembla que el proper 
Consell de l’ACO hauria de tractar pels 
anys del 2013 al 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a Per què has (heu) escollit aquestes 
prioritats?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a Quines qüestions internes del 
moviment (d’organització, iniciació, 
economia, relacions amb altres 
moviments, pastoral obrera, 
comunicació, formació,  normes de 
funcionament, coordinació de les ACO 
diocesanes, o altres...) creus (creieu) 
que hauria de tractar el proper Consell 
d’ACO?. Indiqueu-ne  3 , 4 o 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a Perquè creus (creieu) que s’haurien 
de tractar aquestes qüestions? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


