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1. IDENTITAT D’ACO
1.1 Moviment d’Església

1.1.1 Acció Catòlica Obrera (ACO) és un moviment 

evangelitzador format per grups diversos de creients 

en l’Església de Jesús. De la seva transmissió de la 

Paraula i l’estil de vida de Jesús ens arriba la fe, la 

invitació de concretar-la a la nostra vida i l’exigència 

de compartir-la, especialment amb les persones 

que “amb les seves condicions de treball i de vida 

marcades per la precarietat, modèstia econòmica, 

dependència... amb diferents situacions i amb llums 

i ombres constitueixen la realitat inqüestionable 

del món obrer actual” (La Pastoral Obrera de tota 

l’Església) (1)

1.1.2	 ACO	viu	fidel	a	l’Evangeli,	a	la	Classe	Obrera	i	a	

l’Església de Jesucrist. ACO se sent Acció Catòlica 

i com a tal assumeix el seu ministeri eclesial (Ad 

Gentes 15) (2) les característiques del qual són 

definides	en	aquestes	quatre	notes	conciliars	

(Apostolicam Actuositatem 20): (3)

1.-	Eclesialitat.	ACO	fa	seva	la	finalitat	de	l’Església:	

l’evangelització, en el seu cas, del Món Obrer. 

2.- Protagonisme del laïcat. ACO està dirigida per seglars, que 

assumeixen responsabilitats de la pròpia organització perquè 

funcioni com cal i ajudi a dur a terme la missió.

3.- Organitzats. ACO és un moviment, no només un conjunt de 

grups	aïllats.	Hi	ha	una	realitat	més	enllà	del	grup	i	fins	i	tot	de	la	

diòcesi. Com a tal Moviment, compartim la missió d’evangelitzar 

el Món Obrer amb d’altres moviments. 

4.- En comunió amb la jerarquia. ACO és un moviment diocesà, 
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vinculat per tant al bisbe i inserit en l’Església local. El seu lloc i 

tasca és la de la Pastoral Obrera, al si de la Pastoral Diocesana.

1.2. Moviment evangelitzador

1.2.1. Com a Moviment evangelitzador cerca a Déu en la 

vida i concretament en la vida del Món Obrer, en 

les	seves	lluites,	dificultats,	fites	i	esperances	de	la	

classe treballadora. ACO creu que Déu es manifesta 

en la realitat concreta de les dones i dels homes 

i que la seva veu arriba a cadascú i cadascuna en 

particular. Les persones militants d’ACO volem ser 

reveladores d’aquesta presència de Déu a la terra.

1.2.2. Evangelitzar en ACO és presentar Jesucrist a la 

classe treballadora. No cal portar una acció concreta 

que faciliti compartir la Bona Nova de Jesús. Es 

tracta de ser-hi present en aquells moviments, espais 

socials i culturals que defensin i procurin que tothom 

visqui en germanor, sense l’opressió dels pobles i les 

causes que la provoquen. 

1.2.3. Evangelitzar és també fer possible una Església que 

vagi sent entre les dones i homes una presència 

personal i comunitària de Jesucrist, de l’Evangeli. 

L’evangelització es va realitzant en una història, en 

un procés enmig de la vida quotidiana, a través del 

compartir cada dia, en l’amistat, en el testimoni. 

Amb el temps es fa l’experiència que la fe és una 

riquesa a compartir i que aquesta riquesa interessa 

també als companys i a les companyes. Compartir-

ho és un deure d’amistat i d’amor.

1.3. Moviment dins de la Classe Obrera 

1.3.1. ACO és un moviment format per homes i dones 

que, per la condició o opció de classe de les 
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persones militants, forma part de la Classe Obrera 

i participa en la dinàmica del Moviment Obrer a 

través del compromís en les seves organitzacions i 

associacions o amb la nostra presència en tots els 

aspectes de la vida dels barris i pobles.

1.3.2. Participa de  la pluralitat ideològica que anima avui 

les organitzacions de classe. Com a classe també 

participa en els diversos àmbits i corrents socials com 

l’ecologisme, el consum conscient o el feminisme des 

de la visió cristiana i obrera. A l’ACO les persones es 

comprometen en organitzacions diferents, però amb un 

mateix objectiu: que s’acabin la injustícia i l’explotació 

de persones i pobles, i l’espoli i la degradació 

innecessària de la natura per al desenvolupament humà. 

Perquè la persona està cridada a viure en una societat 

en la que no hi hagi explotadors ni explotats, sinó 

persones iguals i solidàries, en harmonia amb la natura i 

els seus recursos.

1.4. Moviment educatiu

1.4.1. Una característica d’ACO, heretada de la JOC, és 

que som un moviment educatiu perquè:

	 -	La	reflexió	personal	o	en	grup	parteix	sempre	de	

la vida, dels fets, de les situacions concretes. Això 

ajuda que tothom expressi les seves vivències, 

necessitats i aspiracions.

 - Respecta els processos de cada persona i l’ajuda 

a créixer en la fe i a assumir el seu compromís en 

la vida amb accions possibles. Impulsa cap a la 

coherència de les opcions preses.

 - Potencia la relació i la comunicació entre les 

persones del mateix entorn laboral, veïnal, etc. 
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1.5. Moviment arrelat en una història, un temps i en un lloc

1.5.1. Des del seu naixement l’any 1953, ACO impulsa la 

seva militància a encarnar-se en la història concreta 

d’alliberament del Moviment Obrer i la seva realitat 

social allà on es trobi, amb la seva cultura i tradició; 

a la vegada que oberta a la realitat de les persones 

treballadores vingudes d’altres països i a la seva 

aportació cultural.

1.5.2. ACO impulsa la seva militància a adquirir una 

consciència	a	escala	mundial,	a	fi	de	donar	respostes	

apropiades a les realitats actuals, ja que les forces 

polítiques i sobretot les econòmiques actuen sobre 

àmbits que van més enllà del nostre propi país. 

1.6. Moviment acompanyat per consiliaris 

1.6.1. En cada grup de Revisió de Vida, en el comitè de 

zona i en el comitè diocesà sempre hi ha la presència 

d’un o més consiliaris que formen part del clergat, 

de congregacions religioses o del laïcat. La seva 

tasca és al servei del coneixement de l’Evangeli i 

de l’acompanyament de l’experiència, expressió, 

celebració i testimoni de la fe a partir del que 

viuen i fan els militants. També ajuda que aquesta 

experiència cristiana sigui eclesial i comunicable a 

companys i companyes del món obrer.
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2. OBJECTIUS DEL 
MOVIMENT ACO 

2.1. Evangelitzar en el món del treball

2.1.1. Entenem per evangelitzar el fet de portar als 

diferents ambients del món, a persones creients i a 

les que no ho són, l’esperança que és possible un 

món diferent on regni la justícia. La nostra fe ens 

mou i no dubtem a fer-la explícita, però no ha de ser 

un obstacle per treballar colze a colze amb persones 

no creients compromeses amb el bé comú.

2.1.2. Aquesta evangelització la duem a terme 

principalment amb el testimoni de vida personal, 

d’entrega i de lluita com a persones cristianes i 

compromeses amb el moviment. També apropant-

nos a totes les persones, fent nostres els seus 

patiments i esperances (Gaudium et Spes, 1) (4) 

i explicitant en moments concrets la fe que ens 

anima. També manifestant la nostra fe als qui ens 

acompanyen en el nostre procés i entorn laboral.

2.2. Presents en la vida obrera

2.2.1. La nostra presència conscient i activa en totes les 

formes d’organització de la vida obrera és indispensable 

per dur a terme una acció alliberadora i transformadora.

2.2.2. En el context d’aquest món del treball som part de 

les classes treballadores i populars i reconeixem 

com a nostres els seus valors solidaris. I per tant ens 

unim a la lluita i a l’acció que neix i es desenvolupa 

en els diferents col·lectius, ja siguin centres de treball 

o organitzacions. Aquestes accions impulsen el 

desenvolupament cultural i polític de la Classe Obrera.
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2.2.3. ACO està compromesa i treballa per la igualtat 

d’oportunitats i la no discriminació per motius de 

gènere o diversitat de capacitats en qualsevol àmbit, 

familiar o col·lectiu.

2.2.4. Per a que la nostra presència activa en el món del 

treball estigui ben fonamentada, ACO promou i 

facilita la formació dels seus membres en termes 

sociopolítics. 

2.3. Acollir les aspiracions profundes de les persones de 
la Classe Obrera per dinamitzar l’acció personal i 
col·lectiva 

2.3.1. A través de les nostres Revisions de Vida descobrim 

quelcom més que els fets i la seva aparença externa. 

Els problemes i la forma d’expressar-los, com es 

viuen i s’intenten solucionar ens fan adonar sobre 

quins valors mouen les persones i les motivacions 

que les animen a l’acció. I descobrim les aspiracions 

a través de les propostes d’acció personal, que 

obren noves pistes a l’acció col·lectiva, tot aportant 

nous elements, en especial els de la nostra fe, la 

nostra esperança i la nostra raó de viure.

2.3.2. ACO, com a moviment, està obert a escoltar els 

signes dels temps en els ambients populars, tot 

fent seves i comprometent-se en les diferents 

reivindicacions i propostes que poden sortir dels 

mateixos: drets socials i econòmics, ambientals, 

dignitat humana, d’habitatge, d’accés a l’educació i a 

la sanitat, de manifestació i opinió, etc. 

2.4. Invitar a  persones i grups a compartir la nostra 
experiència 

“Tota persona té dret a conèixer Jesús. Nosaltres 
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creiem que ACO és un mitjà perquè els treballadors i 

treballadores arribin a conèixer Jesucrist, perquè ACO és 

un Moviment Evangelitzador i un Moviment d’Església en 

el si del món obrer” (Ponència sobre la iniciació  en l’XI 

Consell d’ACO) (5).

2.4.1. Per a ACO el desig d’ampliar el moviment està la 

seva pròpia essència. L’impuls evangelitzador ens 

fa sortir de nosaltres mateixos cap a l’exterior i ens 

obliga a mobilitzar-nos per arribar a tot arreu.

2.4.2. ACO està oberta a acollir persones i grups que 

senten i que comparteixen inquietuds similars a les 

nostres i que volen fer el procés de discerniment, a 

través de la iniciació.

2.4.3. ACO està receptiva a la possibilitat de mantenir 

una estreta col·laboració amb persones i grups que, 

malgrat no pertànyer al moviment, comparteixen 

tots o alguns dels nostres valors i inquietuds. 

2.5. Acompanyar en el procés personal als membres 
d’ACO 

2.5.1. En el moviment ACO comprenem i acompanyem 

cada persona en la seva situació, procés i història 

per a que visqui la seva experiència de fe i trobi 

el que li cal en cada moment per evolucionar. Per 

això s’organitzen jornades de formació, en les que 

s’aprofundeix tant en l’anàlisi de la realitat com 

en el coneixement de l’Evangeli i la Teologia, per 

respondre als interrogants de la seva vida i de la 

seva fe.

2.5.2. ACO ajuda els seus membres a descobrir i avançar 

en l’oració personal i comunitària, per a l’enfortiment 

del seu procés de fe.
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2.5.3. Totes les persones militants ens sentim responsables 

del moviment. Som un moviment orientat, dirigit 

i organitzat pels seus militants i ens estimulem 

mútuament per assumir-lo.

2.5.4. Els consiliaris i les consiliàries del moviment estan 

disposades i preparades per a l’acompanyament dels 

seus membres en els diferents moments personals 

del seu procés. 

2.6. Celebrar la nostra fe 

2.6.1. ACO ajuda els seus membres a celebrar la fe en 

Jesucrist, des de la nostra vida obrera i l’acció i el 

compromís sempre amb una dimensió de comunitat 

eclesial.

2.6.2. Amb les persones del moviment compartim tot, 

i també els moments en què se celebra la vida i 

l’acció, en els quals experimentem la presència de 

Jesucrist a les nostres vides.

2.6.3. Expressem la nostra fe amb senzillesa, tot 

respectant la nostra concepció del món, que per a 

nosaltres és vital: l’Esperit de Jesucrist és viu enmig 

de la vida, de la lluita, del patiment, de les alegries 

i les conquestes de la classe treballadora i de les 

classes populars, en comunió amb les persones més 

desafavorides.

2.6.4. A l’ACO vivim els sagraments com a signe d’acció 

de Jesucrist en qualsevol temps i condició, en un 

llenguatge clar i actual. 

2.6.5. Volem compartir Jesucrist amb tothom com a font 

de pau, de llum, de força i d’esperança, subjacent en 

totes les nostres vides. I compartir-lo en la nostra 
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acció alliberadora, fruit de l’amor a la justícia i a la 

dignitat dels homes i de les dones, en sintonia amb 

l’espiritualitat de les diferents creences i tradicions, 

per anar construint col·lectivament el Regne de la 

fraternitat	definitiva.
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3. MÈTODES
3.1. El moviment aprofundeix la seva espiritualitat 

militant, el que l’Esperit de Jesús el guia per 
realitzar la missió d’evangelitzar el Món Obrer, a 
partir que els seus militants formin grups, zones i 
diòcesis que es troben periòdicament per fer 
Revisió de Vida, Estudi d’Evangeli, formació diversa 
i celebracions de la fe. 

3.2. La Revisió de Vida

3.2.1. El mètode espiritual per excel·lència és la Revisió 

de Vida (RdV) que dona la identitat al moviment. 

No és únicament un mètode, sinó un esperit que va 

configurant	un	estil	de	ser	i	de	viure	obert,	crític	i	

transformador i una nova manera d’anar esdevenint 

seguidors i seguidores de Jesucrist.

3.2.2. La Revisió de Vida ajuda a tornar a mirar la vida 

amb tota la seva riquesa, a poder renovar l’actitud 

d’aprendre i de conèixer com estem implicats 

i implicades, a valorar la importància dels fets 

que vivim i revisem. I és a través d’aquests que 

descobrim quina és la voluntat de Déu que ens 

parla a cada component del grup i ens invita a la 

conversió i al compromís.

3.2.3. En la Revisió de Vida hi ha un primer pas que és el 

Veure. Parteix de la nostra vida, de comprendre-la 

i acollir-la en profunditat; de l’acció allà on estem 

compromesos i compromeses; de les situacions, 

problemes,	dificultats	i	anhels	que	vivim,	tant	a	nivell	

personal com col·lectivament i d’allò que passa al món.

 El segon pas és Jutjar a la llum de l’Evangeli, 

moment en què el text és llegit i meditat amb una 

actitud de pregària contemplativa, en silenci, que 
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ens ressoni i situï en la veritat, en la trobada amb 

Déu viu, Déu alliberador. En el Jutjar es contrasta la 

nostra mirada en el Veure amb els valors del Regne 

de Déu predicats i practicats per Jesús.

 El tercer pas és Actuar, un compromís des de 

la conversió en el Jutjar. És acollir i respondre 

lliurement a les aspiracions i crides a través de 

propostes d’acció personal i col·lectiva.

3.3. L’Estudi d’Evangeli

3.3.1. L’Estudi d’Evangeli és un altre mètode espiritual. És 

l’afició,	el	gust	(més	enllà	de	l’estudi	intel·lectual)	

de treballar assíduament les Escriptures per arribar 

a una experiència més profunda de coneixement 

de Jesucrist i de comunió amb Ell. Des d’aquest 

coneixement i comunió es va entrant, com a militant 

i moviment, en el projecte que Déu vol realitzar en la 

humanitat concretat en el Món Obrer.

3.3.2.	La	finalitat	i	el	sentit	de	l’Estudi	d’Evangeli	és	

conèixer a Jesucrist per reconèixer-lo en la 

vida, en l’acció, en el treball i en la lluita, en el 

moviment, en la Revisió de Vida, en l’Església, en els 

sagraments, en el cor de cadascuna de les persones, 

especialment en les més pobres.

3.4. La Formació

3.4.1. La formació és un dels objectius d’ACO per a que la 

militància:

 - Assumeixi el propi protagonisme laïcal i la 

seva missió evangelitzadora, tant personal com 

comunitària.
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 - Aprofundeixi en l’anàlisi de la realitat, en el 

coneixement de l’Evangeli i de la Teologia i respongui 

als interrogants de la seva vida i de la seva fe.

 - S’interni en la consciència i en l’opció de classe i en 

el sentit crític del present.

 És important la formació bàsica per a que la 

militància faci seva la identitat del Moviment. La 

formació bíblicoteologica per conrear l’espiritualitat 

com espai que permeti mantenir el compromís i 

l’acció;	i	la	políticosocial	per	reflexionar	i	prendre	

consciència cap a on s’ha d’orientar aquest 

compromís.

3.5. Els espais d’oració i celebració 

3.5.1. El Moviment proporciona elements i espais 

per celebrar la nostra vida obrera i l’acció 

transformadora en la fe de Jesucrist.

3.5.2. El Moviment és comunitat de militants que 

comparteix la vida i l’acció en comunió amb 

Jesucrist. Busca expressar-lo amb senzillesa tot 

respectant la seva concepció del món, ja que per a 

nosaltres és vital: l’Esperit de Jesucrist és viu enmig 

de la vida, de la lluita, del patiment, de les alegries i 

les conquestes de les treballadores i treballadors.

3.5.3. Volem compartir Jesucrist com a font de pau, de 

llum, de sentit i de força. És la nostra esperança. 

Tota acció que neix de l’amor a la justícia i de l’amor 

a la dignitat dels homes i dones ja va construint el 

Regne	de	la	fraternitat	definitiva.

3.5.4. Els sagraments —signes de l’acció de Jesucrist— 

són	significatius	per	a	les	persones	de	tot	temps	i	
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condició. Per a la militància són aliment de la seva 

espiritualitat, especialment l’Eucaristia.

3.5.5. Existeixen altres espais d’oració i de celebració 

propis de l’Església com els exercicis espirituals, els 

recessos i/o les celebracions en els temps litúrgics 

(Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua).
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4. MITJANS 
4.1. Què entenem com a mitjans

4.1.1. El Moviment es dota de mitjans —entesos com 

estratègies i recursos— per aconseguir i implementar els 

seus	objectius,	identificats	i	descrits	en	l’apartat	número	

2	d’aquest	document.	Definits	els	objectius,	es	planteja	

com fer realitat aquests somnis, aquestes metes.

4.1.2.	 Els	mitjans	s’han	d’adaptar	i	flexibilitzar	per	ser	

realment	útils	en	la	finalitat	d’implementar	els	

objectius. Es tracta d’una eina pedagògica a través 

de la qual concretem el com, el què, el quan i el per 

a	qui	dels	fins	d’ACO,	amb	una	realitat	dinàmica	i	

contemporània.

4.1.3. Les diferents formes que adopten els mitjans han 

de permetre no perdre de vista l’objectiu a treballar, 

per a que sempre siguin una eina i no esdevinguin 

objectius en si mateixos.

4.2. Tipologia de mitjans generals 

4.2.1.	 Identifiquen	una	sèrie	de	mitjans	generals	que	

es mantenen en el temps, perquè es valora la 

seva	resposta	eficaç	per	arribar	a	aconseguir	els	

objectius. Alguns són:

4.2.2. L’organització i estructura del Moviment que 

s’adapta a les diferents realitats, entre les que hi ha 

el Consell, òrgan màxim de decisió del Moviment. 

L’organització	del	Moviment	ha	de	ser	fidel	a	la	

vocació i missió d’evangelització del món obrer.

4.2.3.	Les	trobades	són	espais	per	planificar,	compartir,	

celebrar, somiar, descobrir la riquesa i diversitat del 
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Moviment (Jornada General, recessos, assemblees...) i 

per a la transformació de la realitat des dels diferents 

contextos i nivells en els que s’organitza el Moviment.

4.2.4. El Pla de Formació es fonamenta en el constant 

descobriment de Jesucrist i del seu Esperit encarnat 

i vinculat en la realitat que vivim i des de l’acció que 

desenvolupem. Un Pla de Formació que alimenta 

l’esperit crític i transformador.

4.2.5. El Pla de Comunicació és el document i l’estratègia 

orientada a contribuir a la cohesió i la difusió 

interna del Moviment i a incrementar la visibilitat 

externa per donar-lo a conèixer en l’àmbit eclesial 

i social i per difondre la veu d’ACO en la societat 

davant dels esdeveniments d’actualitat. La visibilitat 

externa es realitza a través de l’adhesió a manifestos 

de	col·lectius	afins	i	a	través	de	la	redacció	de	

propis, essent crítics i, alhora, oferint respostes 

esperançadores. Els Mitjans per a la comunicació 

interna són el correu electrònic, l’e-butlletí, el 

correu postal i els productes editorials (revista, 

llibres, material de formació...) i el web. Per a la 

comunicació externa sumem els comunicats de 

premsa i les xarxes socials al web i a la revista, que 

tenen aquest doble paper de mitjà intern i extern. 

4.2.6. Les avaluacions periòdiques serveixen de 

retroalimentació, recerca de nous reptes i per 

celebrar	els	avenços	i	reconèixer	les	dificultats	que	

ens trobem en el camí d’aquesta transformació.

4.2.7. La Revisió de Vida i l’Estudi d’Evangeli revelen el sentit 

profund del compromís dels i de les militants d’ACO. 

4.2.8. El treball en xarxa amb d’altres moviments i 

associacions amb les quals establim aliances d’acció. 
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4.3.	 Els	mitjans	específics	per	assolir	les	prioritats	

4.3.1. Cada curs plantegem treballar uns mitjans 

específics	per	donar	resposta	a	les	prioritats	triades	

en el Consell, que responen a unes necessitats 

identificades	en	un	determinat	moment.

4.3.2. Les prioritats són línies d’actuació que esdevenen 

un	fil	conductor	i	objectiu	sobre	el	qual	aprofundir	a	

nivell interior i exterior de manera conjunta per part 

de tot el Moviment, des de les diferents realitats i 

per a un període concret.

4.3.3. Cal que els mitjans que donen forma a les prioritats 

siguin creatius, tot donant respostes i esperances 

a la realitat del Món Obrer en el que ens volem 

encarnar. 
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5. INICIACIÓ DE NOUS 
MILITANTS 

5.1. Què es la iniciació?

5.1.1. La iniciació de nous militants s’enquadra en la 

dimensió evangelitzadora d’ACO, amb la que 

volem col·laborar en la construcció del Regne de 

Déu, fer arribar i compartir amb la Classe Obrera 

l’experiència de Jesucrist a través del nostre 

testimoni.

5.1.2. És un procés que facilita la continuïtat del Moviment 

i l’extensió i implantació a d’altres llocs en els quals 

encara no existeix experiència d’ACO a partir del 

projecte alliberador de Jesús. 

5.2. El procés d’iniciació

5.2.1. La procedència de les persones que comencen la 

iniciació a l’ACO és diversa, raó per la qual el procés 

d’iniciació ha de ser obert. Es parteix de les diferents 

realitats i s’acompanya per facilitar el camí de 

creixement personal i comunitari, en les dimensions 

de	l’acció,	la	reflexió	i	la	fe.

5.2.2. L’acompanyament és individualitzat i proper, tot 

respectant els diferents ritmes, situacions i diferents 

etapes vitals. 

5.2.3. El coneixement i aprofundiment en la Revisió de 

Vida i la pedagogia de l’acció són dues de les eines 

fonamentals per ajudar a desenvolupar l’estil de vida 

que comporta la militància, compromès amb la seva 

realitat i coherent amb l’Evangeli. 
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5.2.4. Pel que fa a la formació s’inclouran, d’entre d’altres, 

continguts relacionats amb el coneixement de 

la Identitat d’ACO, la forma d’organització i de 

finançament	del	Moviment.	

5.2.5. Cal assegurar la participació de les persones 

que s’inicien en moments comuns de celebració, 

formació i acció per contribuir a l’experiència de la 

dimensió comunitària. 

5.2.6. Alguns mitjans de suport en el procés són la 

Comissió d’Iniciació, materials de formació, la 

jornada d’iniciació i el Pla d’iniciació, que es revisaran 

i adaptaran a la realitat concreta de cada moment. 

5.3. Iniciadores i iniciadors

5.3.1. Durant el període d’iniciació, les persones que 

emprenen aquest procés són acompanyades per 

persones militants coneixedores dels aspectes 

fonamentals d’ACO.

5.3.2. La persona que inicia i acompanya és referència 

propera i accessible a la iniciada, capaç de 

transmetre els objectius d’ACO i la metodologia de 

la Revisió de Vida. Dedica cor i temps a la tasca, així 

com a realitzar revisions periòdiques per a que el 

procés s’adapti a les necessitats i avenços. 

5.3.3. La tasca d’iniciació la realitzen algunes persones, 

tot i que el procés l’acompanya tot el Moviment: 

acollint les seves vides, valorant la riquesa i 

diversitat que aporten, tot tenint en compte 

l’existència de grups d’iniciació a l’hora de 

planificar,	realitzar	accions,	programant	moments	

de formació comuns, etc.
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5.4. Pas a la militància

5.4.1.	 El	procés	d’iniciació	abasta	el	temps	suficient	per	

a	que	la	persona	conegui	i	se	senti	identificada	

amb les claus d’identitat i objectius del Moviment. 

Generalment es desenvolupa durant dos cursos i 

finalitza	amb	una	reflexió	personal	que	recull	com	ha	

estat la seva experiència del procés i si es concreta 

amb l’opció i el compromís amb el Món Obrer a 

través de la militància en ACO, com un mitjà per a 

viure i aprofundir en el seguiment a Jesús. Aquesta 

reflexió	personal	és	compartida	i	celebrada	en	el	

grup que l’ha acompanyat en el procés.
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6. RELACIONS DEL 
MOVIMENT ACO

6.1. Amb l’Església local

6.1.1. ACO forma part de l’Església diocesana i participa 

en les instàncies de l’Església per fer present la 

veu del Món Obrer. Es fa present i es coordina en 

els consells d’Acció Catòlica, els consells pastorals 

diocesans, equips diocesans de Pastoral Obrera, 

equips parroquials de Pastoral Obrera, consells 

pastorals parroquials, catequesi, Càritas...

6.2.  Amb d’altres instàncies eclesials, estatals i 
internacionals

6.2.1. ACO forma part del Moviment Mundial de 

Treballadors Cristians  (MMTC) i del  Moviment de 

Treballadors Cristians d’Europa (MTCE).

6.2.2. ACO participa en les trobades de Pastoral Obrera a 

nivell de l’Estat espanyol. 

6.2.3. ACO intervé en trobades organitzades per la 

Delegació de Pastoral Seglar a nivell diocesà, 

interdiocesà i pel departament de Pastoral del 

Treball de la Conferència Episcopal Espanyola.

6.3. Amb els mitjans de comunicació

6.3.1. ACO es relaciona i participa amb mitjans de 

comunicació eclesial i social.

6.4. Amb altres organitzacions de classe

6.4.1. ACO es relaciona i participa amb altres 
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organitzacions socials i sindicals que treballen per a 

la millora de les condicions de la classe treballadora. 

6.5. Diàleg ecumènic

6.5.1. ACO es relaciona i participa en el diàleg interreligiós 

i ecumènic. Respecta les diferents opcions de 

consciència, pensament, espiritualitat i religió 

que treballen pels Drets Humans. Aposta pel 

coneixement, la promoció i l’aplicació d’aquests 

valors entre les conviccions, tradicions, confessions 

religioses i espirituals. 
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