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Comissió d’ Iniciació. Valoració del curs 17-18 

Vam estrenar el curs amb un nou consiliari, també amb un nou responsable de 
comissió.  

Actualment som Pere Pérez (consiliari), Teresa Domínguez (Besòs), Josep Ferrer 
(Barcelona Nord), Luisma (Baix Llobregat). També a Alacant, Silvia Bernard 
Fructuoso amb qui mirem de mantenir contacte. Mª Carmen Carrascosa fa de 
contacte al Vallès Occidental.  

Durant el curs hem mantingut una freqüència de reunions més o menys mensual, 
reunions que hem fet a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, per ser més 
cèntrica pels membres de la comissió.  

Fa un any ens vam marcar uns objectius per aquest curs:  

a) Contacte més freqüent amb el Comitè permanent.  
b) Qui ja és responsable de iniciació que busqui en concret a alguna persona a 

la seva zona veïna que pugui fer de representant o contacte amb la iniciació.  
c) Donar a conèixer el pla d’iniciació a les diferents zones.  
d) Fer un taller sobre el Pla d’Iniciació, potser a Setmana Santa. 

 
 
a) Contacte més freqüent amb el Comitè permanent.  

Aquest curs vam iniciar la nostra participació als comitès permanents i 
hem mantingut en la mesura del possible aquesta participació. Ho valorem 
de forma molt positiva en el sentit de la visió més propera del moviment, 
pel treball en equip, per una millor coordinació, transversal entre les 
diferents comissions, pel millor funcionament com a vasos comunicants 
que creiem que han de ser.  

Evidentment aquesta participació queda supeditada als horaris de la CP i 
dels membres de la comissió.  

b) Qui ja és responsable de iniciació que busqui en concret a alguna 
persona a la seva zona veïna que pugui fer de representant o contacte 
amb la iniciació.  

Durant el curs s’han fet diferents contactes amb les zones. Mª Carmen 
Carrascosa en deixar la seva participació a la comissió es va oferir a 
mantenir-se com contacte al Vallès Occidental. En alguna altra zona es 
planteja alguna possible incorporació de cara al proper curs.  

A finals de gener vam visitar la zona de Còrdova participant en una 
trobada organitzada per ells per treballar al qüestió de  la iniciació a la 
zona. Actualment estan en procés de tenir de nou algun responsable de 
iniciació.  
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A la zona de Lleida sembla que hi haurà un responsable.   
 

c) Donar a conèixer el pla d’iniciació a les diferents zones.  
Aquest punt no s’ha treballat com a tal, si s’ha donat a conèixer en algun cas 
concret de trobada amb algun grup d’iniciació.  

d)   Fer un taller sobre el Pla d’Iniciació, potser a Setmana Santa. 
A Setmana Santa vam presentar un taller sobre al iniciació: “ La iniciació a 
l’ACO, de deixebles a apòstols en l’església i en el món obrer.” 

Va tenir poca convocatòria però en vam treure algunes reflexions importants.  
 

Altres 

- El més de novembre vam fer la Jornada de iniciació amb el lema: 
“El jutjar a la Rdv: mirar la realitat des dels ulls de Déu.” Amb el ponent Jordi 
Fontbona. Va haver-hi una trentena d’assistents, la majoria responsables de grup. 
Força militants veterans, per que el tema de la RdV sempre interessa. Presència 
de nomes tres persones amb menys de dos anys de militància.  

- El mes de gener ens vam trobar amb els responsables de les zones de 
Alacant, Madrid i Còrdova, compartint les visions que tenim sobre la iniciació 
al moviment. Es va fer valoració de la trobada de Fueruña, molt positiva. Van 
fer demanda de acompanyament de les zones de fora de Catalunya i 
d’acompanyament dels seus consiliaris.  
 
 

- Ens vam  plantejar fer una  visita a les zones per fer un tast de la realitat de 
cadascuna d’elles. Prèviament volíem plantejar a les zones dues qüestions 
per tal de fer un guió de la visita:  

“Que podem fer per vosaltres des de la comissió d’iniciació? Què voleu treballar?  

L’objectiu es plantejar amb el recollit una jornada d’iniciació.   

Conscients de que el proper curs, la iniciació serà un punt fort. Ens plantegem 
treballar més de costat amb la comissió de formació per que creiem important 
aprofundir en el coneixement del moviment , aprofitar la documentació ja existent  
(“conèixer en profunditat les bases que em fonamenten”). 
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2018-19 LA INICIACIÓ 
Començàvem el curs amb aquestes paraules de l’Evangeli de Joan : ”Aneu per tot 
arreu i doneu fruit”. Es feia evident la línia prioritària del nou curs, la iniciació. Davant 
d’aquest repte, en el que volíem saber com ens hi impliquem, ens hem sentit 
interpel·lats: 
 
A. I ens hem preguntat: 

• Fem nostre el programa de Jesucrist?  
• Coneixem prou a Jesucrist per fer-ne un anunci explícit? 
• Ens sentim ungits per portat la Bona Nova? 
• Som conscients que Déu ens dóna el seu Esperit per dur a terme aquesta 

tasca? 
• Com  som llevat dins la massa? 
• Estem preparats per acompanyar aquelles persones que ens trobem pel 

camí? 
 

B. I hem reflexionat: 
• Hem conegut un Jesús d’amor i no de por, i per tant ser cristià és una gran 

oportunitat que cal aprofitar 
• Tot el que rebem ho hem de donar, és un tresor que no ens hem de quedar 

només per a nosaltres, deixant que l’evangeli ens toqui i ens faci parlar des 
de dins  

• Hem de ser constants, humils i no defallir, tenint una actitud d’acollida cap a 
l’altre 

• Hi ha d’haver gratuïtat en el nostre oferiment d’ACO 
• Cal un caliu, un coneixement de l’altre per oferir Jesús i l’ACO 
• Tots ens fem part de la vida dels altres i ens enriquim de viure compartint la 

nostra vida així. L’altre m’evangelitza a mi 
 

C. I ens hem adonat que: 
• L’Evangeli és un reflex de la situació actual, no és un simple record històric i  

ens fa sentir al·ludits  
• La Paraula de Déu no és innòcua, tant en positiu com negatiu és  

provocadora.  
• El nostre anunci, individual i militant, ha de ser positiu 
• Jesús és el camí la veritat i la vida, cal abandonar-nos a Déu per 

experimentar l’alegria de coneixe’l. Aquesta alegria la contagiem si la vivim, 
transmetent-la als altres. 

• Hem de sembrar sense tenir pressa per la collita, amb actitud d’espera i 
paciència 

• Que no som salvadors sinó acollidors del moment present. 
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D. I hem pres consciència que: 

• Som enviats de Déu com els deixebles i ens dona el seu Esperit per dur la 
Llum, encara que com a col·laboradors seus, Ell sempre hi fa més que 
nosaltres 

• Hem de parlar del Regne de Déu, mostrant-nos com el que som: cristians 
obrers 

• A través del testimoni, del estar, del ser, del viure, és com ens plantegem la 
iniciació allà on fem acció: catequesi familiar, grups d’amics, grups d’AMPA, 
implicació parroquial, feina, .... 

• La millor iniciació és el testimoniatge, el nostre entorn sap que som persones 
de Fe.  

• Evangelitzar és posar els altres davant nostre. El que transforma els altres 
és la Vida 

• Els testimonis de fe i vida ens han omplert i marcat 
 

E. I   hem sentit: 
• Que som acompanyats per Jesús i, amb les seves Paraules a través de 

l’Evangeli, som testimonis de vida, encara que no en siguem conscients 
• Que el Papa Francesc ens anima a portar Jesucrist a l’home, i conduir-lo al 

seu encontre com a Camí, Veritat i Vida 
• Que ell Crist present en l’Església i en l’Eucaristia, és a les nostres vides i 

així el trobem en la vida dels altres. 
• Que som Església i militants en tots els aspectes de la nostra vida. 
• Que cadascú és testimoni a la seva manera, amb actes que ens identifiquen 

com a creients i obrers i que ens fan sentir a gust i en pau 
• Que els espais de pregària són molt importants en la nostra vida. 

 
I AIXÍ ENS FEM TESTIMONIS D’INICIACIÓ QUAN: 

1. Ens posem en mans de Déu 
2. Sentim que l’evangeli ens fa lliures 
3. Ens deixem omplir de l’Esperi Sant amb la pregària per contagiar als 

altres com vivim la nostra Fe, amb decisió, constància i fortalesa. 
4. Tenemos una fe sembrada, arraigada en JESUS y abonada por ACO, 

Fe de vivencia y del día a día. 
5. Som coherents amb el que creiem, tenim confiança en els altres, 

compartim la nostra vida amb la gent de la feina, el barri, a casa, etc. 
6. Transmetem els valors de respecte, confiança, honestedat, senzillesa, 

constància, compromís, coherència, estimació i amor compartit als 
altres. 

7. Som capaços de perdonar a aquell que ningú perdonaria i que no ens 
perdonaria 
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8. Reconeixem la dignitat de la persona, l’escoltem i la respectem, som 
flexibles i no collem ningú. 

9. Transmetem el que vivim amb senzillesa i humilitat 
10. Els fets de la nostra vida són el veritable testimoni 

 
I PODEM DIR QUE: 
“Cristo siembra en todo, no escoge el terreno; si yo, como hijo de Dios, no 
recojo esa semilla y no me esfuerzo en despojar las malas hierbas en mi vida, 
no puedo sembrar para llevar la Buena Nueva. Tenemos que esforzarnos en 
conservar la buena semilla del evangelio para ser iniciadores desde la 
militancia y desde el alma.” 
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RESUM DEL TREBALL DE LA COMISSIÓ D'INICIACIÓ DEL CURS 19-20 

 

Per a la Comissió d'Iniciació, com per tothom, el curs passat va estar marcat per 
la pandèmia i el confinament. Malgrat tot, hem intentat mantenir-nos en contacte i 
compartir les tristeses que està provocant, com la mort de familiars i amics, la 
malaltia, la solitud dels grans confinats, la crisi econòmica que el segueix, amb els 
erts, els acomiadaments, el tancament de petites empreses, l'empobriment de 
molts...; i també els signes d'esperança: el lliurament dels professionals que estan 
a primera línia, la generositat de molts, el compromís amb els que ho estan 
passant pitjor, la responsabilitat de gairebé tots. Som pocs però hem mantingut el 
batec de la Comissió procurant acompanyar i mostrar el nostre afecte que ens 
sembla són el fonamental del nostre compromís com a militants d'ACO. 

Creiem que hem de fer una anàlisi profunda de com la pandèmia ha canviat el 
nostre entorn per actualitzar el nostre anunci de Jesucrist i oferir-nos com a 
moviment evangelitzador al món obrer. 

Les nostres reunions sempre comencen amb la lectura de l'Evangeli del dia i amb 
una estona de pregària per apropar-nos a Jesús que, com diu el nostre consiliari, 
Pere Pérez, és el més important. La nostra raó de ser; el tresor que volem 
compartir amb tots a través del nostre moviment, que és només el mitjà pel qual el 
donem a conèixer. Hem de mirar-nos en Jesús com en un mirall per ser capaços 
de reflectir la seva llum en els altres. Així entenem la Iniciació com l'acollida que 
fem de la missió que ens encarrega Jesús: construir el Regne de Déu, sortint de 
nosaltres mateixos i fent camí amb els més pobres a la recerca de la seva 
dignitat. 

 

El treball de la Comissió es va centrar en dos eixos: la trobada amb l'ACO 
francesa que va tenir lloc el juliol del 19 i l'aportació al Consell previst per al 21 
que ha estat posposat. 

 

Els companys de l'ACO francesa tenien interès a conèixer la nostra realitat 
d'iniciació i compartir-la amb ells ens va fer veure els canvis que s'han anat 
produint els darrers anys. En moltes coses coincidim. Ja no hi ha com abans, un 
pas natural dels grups que sortien de la JOC i que entraven a l'ACO. Cal plantejar-
se una iniciació diferent. I hem de vetllar pels moviments que ens ajuden a créixer. 
Cal trobar l'equilibri entre la novetat que ens aporten els joves i el testimoni dels 
militants que fa molts anys que estan a l'ACO. Hem de donar importància a 
l'Extensió com a altre punt de vista de la Iniciació. Podem incorporar als nostres 
equips persones que ens coneguin participant de les nostres trobades amb una 
temàtica més oberta i amb una organització que deixi espais en compartir amb els 
qui no són del moviment. 
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La preparació del Consell també ens va ajudar a reflexionar sobre tots aquests 
aspectes. I fruit de tot això són els objectius que ens hem plantejat per a aquest 
curs i que volem compartir ara: 

1. Acompanyar els grups que s'inicien o que volen conèixer ACO.(1 a la diòcesi de 
Còrdova, un altre a Barcelona i un grup del Vallès Oriental.) 

 

2. Fomentar la participació de tot el moviment a la Comissió d'Iniciació, procurant 
que cada zona o diòcesi tingui un responsable d'Iniciació i mentre no sigui 
possible, comptant amb la persona responsable d'aquesta. La primera reunió serà 
el proper 4 de novembre. 

 

3. Organitzar una trobada de militants o persones en iniciació joves, i proposar la 
data del 20 de març del 21. 

 

4. Preparar a cada zona o diòcesi un Pla d'Iniciació que respongui a la seva 
realitat i que sorgeixi de la base, amb participació de tots els militants. 

 

5. Afavorir l'extensió dels equips, acollint i acompanyant persones de col·lectius 
que no estan molt representats ni a l'Església ni a l'ACO ni a altres col·lectius 
socials: immigrants, col·lectius de països llatinoamericans, persones amb feines 
precàries...i fent-nos ressò de les seves reivindicacions, com són les de les dones 
que alcem la veu per ser reconegudes a l'Església i a la societat en un pla 
d'igualtat. 

 

Comptant amb la força de l´Esperit, ens posem en camí. 
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COMISSIÓ D’INICIACIÓ 

ACTA DE LA REVISIÓ DE VIDA AL VOLTANT DEL QUE HA DE SER LA 
INICIACIÓ COM A TREBALL PREVI A LA NOSTRA APORTACIÓ AL XII 
CONSELL D’ACO 

(VIDEOCONFERÈNCIA DEL 26/5/20) 

Decidim que cada un dels assistents farem un resum-aportació del que hem parlat 
avui: 

PROPOSTA DE PERE PÉREZ: 

- Que la Comissió d’Iniciació es digui Comissió d’Iniciació-Extensió. 
- Que hi hagi un responsable d’Iniciació-Extensió a cada Zona o diòcesi. 
- Elaborar un Pla d’Iniciació-Extensió-Formació a cada Zona o diòcesi. 
- Missió d’ACO: arribar al col·lectius més empobrits del món obrer. 
- Tenir un alliberat d’Iniciació- Extensió (aprovat al Xiè. Consell) prèvia millora 

econòmica dels alliberats actuals. 
- La RV, l’EE, l’Eucaristia i la pregària ens han d’ajudar a redescobrir la crida 

de la nostra vocació de deixebles. 
- Som enviats per Jesucrist com apòstols a la missió d’anunciar la Bona Nova 

treballant per la justícia i la dignitat de tota persona enmig del món obrer per 
construir el Regne amb l’ajut de l’Esperit Sant. 

- Posem fill a l’agulla del que vam votar al XI. Consell: tothom té dret a conèixer 
Jesús i a viure dignament. 

PROPOSTA DE FERNANDO LÓPEZ: 

- La Iniciació, un àmbit més del ser de l’ACO; sempre estem en procés 
d’Iniciació. 

- Jornades de Formació General per la Iniciació dividides en dos blocs: 
A) Moviment i moviment social-polític; 
B) Moviment i RVAO. 

Aquestes jornades encara que donen empenta i ajuden a reflexionar no animen als 
més joves potser perquè no estan plantejades des dels seus interessos. 

- Un responsable d’Iniciació a cada Zona o diòcesi. 
- Més participació a les Zones dels responsables d’Iniciació i tenir més present 

el tema en les reunions. 
- Tenir com un gran objectiu l’Extensió del Moviment. 
- Aspecte de fons: acompanyar i acollir dins de l’ACO col·lectius que avui no 

estan suficientment representats al nostre moviment: immigrants, col·lectius 
de Llatinoamèrica, amb treball precari (coincidim amb altres grups que 
aquests col·lectius no estan molt representats a l’Església ni a les 
organitzacions obreres). 
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- Importància de l’EE i la RVAO, elements de vida i compromís cristià que 
podria engrescar i formar, així com donar entrada a comunitats que encara 
no els coneixen. 

 

PROPOSTA DE LOLA HERRERO: 

1. Iniciar és 
Encendre la flama de la FE fora dels murs de les esglésies; 
Avivar-la per portar Jesucrist a tot el món; 
Revifar-la perquè sigui aliment i doni forces per continuar; 
Compartir-la amb altres moviments d’Església, altres creences, amb 
qui necessiti esperança, suport i comprensió. 
 

2. Crear una nova línia d’acció: Pla d’acció Iniciació Bàsic, adaptat, 
desenvolupat i aplicat en les distintes zones durant els 3 cursos 
següents. 

3. Votar l’obligatorietat que hi hagi un responsable d’Iniciació a cada Zona 
amb tasques de coordinació dins la Comissió, amb el Moviment, les 
zones i altres moviments del seu entorn. 

El Pla d’acció d’Iniciació bàsic: 

- Definiria com ha de ser un militant d’ACO guiat per la seva fe; 
- Crearia: 

 Espais de reflexió conjunta: trobades, exercicis espirituals, RdV... 
 Espais per l’acció conjunta concretats a cada zona: activitats d’ajuda, 
col·laboració, cooperació i conscienciació. 
Espais per guiar i promoure l’acció individualitzada dels militants. 
Una base de dades individuals dels compromisos dels militants dins i fora 
del moviment per estar connectats entre nosaltres, entre les zones i amb 
altres organitzacions religioses, socials, sindicals... 

- Serviria per formar militants immersos en el seu entorn i portant la seva fe 
en tota la seva vida. 

 

PROPOSTA DE CARME RUIZ: 

- Marcar com a nova línia d’acció la Iniciació- Extensió. 
- Com a reptes per acomplir-la: 
- Fer una anàlisi profunda del canvi que ha suposat la pandèmia en el nostre 

entorn per actualitzar el nostre anunci de Jesucrist i oferir-nos com a 
moviment evangelitzador del món obrer. 

- Obrir-nos  als col·lectius més empobrits del món obrer, no com objecte 
d’estudi sinó per compartir amb ells la nostra fe en Jesucrist i el nostre 
moviment. 
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- Pla d’Iniciació: passar-lo a les zones perquè a partir d’aquest document 
puguin elaborar els seus propis plans d’acord amb les seves realitats. 

- Aconseguir que hi hagi un responsable d’Iniciació- Extensió a cada zona o 
diòcesi que formin part de la Comissió. 

- Mantenir-nos en contacte amb la Comissió de Formació almenys per 
preparar conjuntament alguna jornada al curs en què es posin de relleu la 
RVAO i l’EE com a elements bàsics del nostre moviment. 

 

Pistes per anar treballant aquests reptes: 

- Mentre no hi hagi un responsable d’Iniciació-Extensió a cada zona o diòcesi, 
la Comissió hauria d’estar en contacte amb la persona responsable de cada 
una per mantenir-nos informats de la marxa de la Iniciació mútuament. (Ja 
vaig dir-ho en el Comitè General del gener i havia quedat amb el Joaquim 
perquè em passi les dades de cada zona, abans del Covid, que ha paralitzat 
les gestions). 

- La Comissió actual hauria de revisar el document del Pla d’Inciació (2018) 
per tenir-lo a punt com a document bàsic pels Plans d’Iniciació de zones i 
diòcesis. 

- Els responsables d’Iniciació-Extensió de cada zona o diòcesi, o en el seu 
defecte, el/la responsable de zona, haurien d’estar atents a les realitats 
d’iniciació del seu entorn. 

- Convidar els grups des de la zona o diòcesi (abans des de la nostra 
Comissió) perquè surtin de la seva zona de confort i es plantegin créixer, 
portant Jesús i el moviment als qui encara no els coneixen o els han de 
recuperar, especialment als més pobres dins del món obrer. 
 
 
APORTACIÓ AL XII CONSELL: 
 
Línia d’acció D: La Iniciació-Extensió, entesa com acollir la missió que ens 
encomana Jesucrist: construir el Regne de Déu al món obrer. Com a 
moviment hem de sortir més enfora i fer camí amb els pobres en la busca de 
la seva dignitat. 
Reptes: 

1. Fer una anàlisi profunda del canvi que ha suposat la pandèmia 
en el nostre entorn per actualitzar el nostre anunci de Jesucrist 
i oferir-nos com a moviment evangelitzador al món obrer. 

2. Obrir-nos, acompanyar i acollir dins de l’ACO col·lectius que 
avui no estan suficientment representats al nostre moviment: 
immigrants, col·lectius de Llatinoamèrica, amb treball precari 
(coincidim amb altres grups que aquests col·lectius no estan 
molt representats a l’Església ni a les organitzacions obreres), 
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les dones que volen alçar la veu dins de la societat i de 
l’Església... 

3. Pla d’ Iniciació Bàsic, adaptat, desenvolupat i aplicat en les 
distintes zones durant els 3 cursos següents. 

4. Aconseguir que hi hagi un responsable d’Iniciació- Extensió a 
cada zona o diòcesi que formin part de la Comissió. 

5. Revisar com s’han portat a terme els acords votats al XI Consell 
en matèria d’Iniciació: tothom té dret a conèixer Jesucrist i a 
viure dignament. 

 

Pistes per treballar-los: 

Repte 1: 

Recollir i analitzar les aportacions dels diferents equips en relació als elements de 
mort i resurrecció que hem viscut durant la pandèmia. 

Veure quins col·lectius han estat els més afectats per les conseqüències socials i 
econòmiques i quina resposta els hi podem donar com a moviment. 

 

Repte 2: 

Tenir com un gran objectiu l’Extensió del Moviment: 

Convidar els grups des de cada zona o diòcesi a què  surtin de la seva zona de 
confort i es plantegin créixer, portant Jesús i el moviment als qui encara no els 
coneixen o els han de recuperar, especialment als més pobres dins del món obrer.  

 

Repte 3: 

Crear un Pla que afavoreixi: 

Espais de reflexió conjunta: trobades, exercicis espirituals, RdV... 
 Espais per l’acció conjunta concretats a cada zona: activitats d’ajuda, 
col·laboració, cooperació i conscienciació. 
Espais per guiar i promoure l’acció individualitzada dels militants. 

Passar-lo a les zones perquè a partir d’aquest document puguin elaborar els seus 
propis plans d’acord amb les seves realitats. 

Jornades de Formació General per la Iniciació que donin empenta i ajudin a 
reflexionar i que animin els més joves  perquè  estiguin  plantejades des dels seus 
interessos. 
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Mantenir contacte amb la Comissió de Formació almenys per preparar 
conjuntament alguna jornada al curs en què es posin de relleu la RVAO i l’EE com 
a elements bàsics del nostre moviment. 

Repte 4: 

Treballar el sentit de pertinença al moviment i la necessitat de valorar les 
responsabilitats per assegurar la coordinació, posant però les estructures al servei 
de les persones i no a l’inrevés. 

Mantenir el contacte entre totes les zones i diòcesis a nivell d’Iniciació-Extensió  
també mentre no hi hagi la figura dels responsable per fer-la més present en el 
treball dels seus equips. 

Repte 5: 

Plantejar la necessitat d’una persona alliberada per la Iniciació-Extensió, tal com es 
va votar al XI Consell, prèvia millora econòmica dels alliberats actuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
13 

VALORACIÓ COMISSIÓ INICIACIÓ CURS 20/21 

Recordem els objectius que ens havíem marcat: 

1. Acompanyar els grups que s'inicien o que volen conèixer ACO (1 a la diòcesi de 
Còrdova, un altre a Barcelona i un grup del Vallès Oriental). 

 

2. Fomentar la participació de tot el moviment a la Comissió d'Iniciació, procurant 
que cada zona o diòcesi tingui un responsable d'Iniciació i mentre no sigui 
possible, comptant amb la persona responsable d'aquesta. La primera reunió serà 
el proper 4 de novembre. 

 

3. Organitzar una trobada de militants o persones en iniciació joves i proposar la 
data del 20 de març del 21. 

 

4. Preparar a cada zona o diòcesi un Pla d'Iniciació que respongui a la seva 
realitat i que sorgeixi de la base, amb participació de tots els militants. 

 

5. Afavorir l'extensió dels equips, acollint i acompanyant persones de col·lectius 
que no estan molt representats ni a l'Església ni a l'ACO ni a altres col·lectius 
socials: immigrants, col·lectius de països llatinoamericans, persones amb feines 
precàries... i fent-nos ressò de les seves reivindicacions, com són les de les dones 
que alcem la veu per ser reconegudes a l'Església i a la societat en un pla 
d'igualtat. 

 

Resum del treball del curs: 

 

- La realitat d'iniciació a les nostres zones i diòcesis. 

- La preparació d’una trobada de grups joves. 

(4 de novembre de 2020). 

 

- Compartir els diferents plans d'iniciació existents. 

- Decidim que per elaborar un Pla d'Iniciació a cada zona o diòcesi hem de marcar 
uns punts bàsics que ajudin però sempre respectant la realitat de cada lloc: 
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§ el tipus de formació imprescindible 

§ les diferències entre els grups que vénen o no de la JOC 

§ iniciació de grups o iniciació de persones que entren en grups ja militants 

§ la figura de l'iniciador 

§ el paper del consiliari 

§ com es van prenent responsabilitats 

§ el paper del grup de referència, si n'hi ha 

           (20 de gener de 2021). 

- La figura de l'iniciador que acompanya el pas de la JOC a ACO. 
Acompanyament de la persona que comença en un equip ja militant. 

(3 de març de 2021) 

 

Es va valorar molt positivament poder compartir com entenem el Pla d'Iniciació, a 
partir del document presentat per Pere Pérez, consiliari de la comissió, tal com 
treballen a la zona, el Vallès Oriental. També hem vist fonamental que a cada 
zona hi hagi una persona encarregada d'acollir i fer el seguiment de les persones 
o grups que es vulguin iniciar a l'ACO. Però som conscients que queda molt per 
fer i també posem l'esperança a la feina que es faci al XII Consell de cara animar 
la Iniciació que considerem la base del moviment 
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COMISSIÓ D'INICIACIÓ . VALORACIÓ DEL CURS 21/22. 
 
Durant aquest curs, la comissió d'Iniciació ha estat formada per Bernat Oró (Z. 
Montserrat), Araceli Chicón (Diòcesi de Madrid), Lucía Brenlla (Z. Baix Llobregat) i 
Carme Ruiz (Z. Besòs). 

Les reunions van ser sobretot telemàtiques per la dificultat de trobar-nos estant a 
diferents llocs. 

La pregària inicial ha estat un moment de veure l'ACO i la Iniciació a la llum de 
l'Evangeli durant una bona estona. 

Hem participat als Comitès Permanents i Generals. 

Hem compartit la vida de les zones, en la mesura del possible, almenys de les zones 
representades a la comissió. 

Treball de fons: l'aportació al XII Consell que ens ha fet reflexionar sobre com ha 
estat la Iniciació els darrers anys i cap a on volem anar. Hem continuat 
l'acompanyament del grup Bikini a Iniciació, grup procedent de la JOC, que ja ha 
realitzat el seu segon curs a l'ACO i passarà a militant el proper 12 d'octubre. Hem 
acollit les persones que s'han posat en contacte amb l'ACO i els hem posat en 
contacte amb els grups més propers per edat i localització: Natàlia Zaro a Girona i 
Constantí Cabestany al grup Bikini. 

Valorem molt positivament la trobada de responsables a Vic, que ens va ajudar a 
discutir i consensuar el document de la línia D a presentar al proper Consell. Vam 
ser una cinquantena de persones i hi va haver molta participació en els treballs i 
bons moments per compartir. 

 

El curs ha estat marcat per la redacció del document de la Línia D per al XII Consell 
i la preparació de la Trobada de grups joves i en Iniciació. 

Línia D: 

El grup que va treballar la línia D va estar format per: Mercè Solé, Micky Aragón, 
Asun Blanco, Noelia Benito, Helena Cabo i Carme Ruiz. Es reunia telemàticament, 
els dilluns a dos quarts de deu de la nit. En principi, es van arreplegar totes les 
aportacions que havien fet els militants dels equips i la Comissió d'Iniciació, com a 
propostes per a una nova línia d'acció de cara al Consell. Tractaven de la Iniciació-
Extensió-Evangelització i el compromís amb l'acció militant. En base a això es van 
posar en comú les idees que tenia cadascú i Mercè Solé es va encarregar del 
redactat del document que va ser consensuat al grup i a la Trobada de responsables 
celebrada a Vic, els dies 19 i 20 de febrer. 
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El grup de treball es va encarregar també d'organitzar la trobada: començava amb 
un Estudi d'Evangeli, conduït per Micky Aragón, per posar el sentit de la nostra 
acció militant a Jesús i l'Evangeli. La resta de membres del grup van presentar la 
línia i els reptes que es proposaven. Per il·lustrar-los, es van passar cinc vídeos 
amb vivències de militants i després es van treballar per grups. Hi van assistir una 
cinquantena de responsables i hi va haver molta participació en els debats. També 
hi va haver moments de relaxació i convivència que van crear molt bon ambient. Es 
va valorar molt positivament. Podeu veure el resum de la trobada a la web d'ACO. 

 

Trobada de grups joves ia Iniciació: 

 
Des de la visita de l'ACO de França el 2017, teníem ganes d'organitzar aquesta 
trobada tal com la van presentar: una manera de donar veu dins del moviment als 
membres més joves. Havíem hagut d'ajornar-ho per la pandèmia i ens feia especial 
il·lusió celebrar-ho sense restriccions estrictes. 

El grup que el va preparar estava format pels membres més joves de la Comissió 
d'Iniciació General: Lucía Brenlla (Baix Llobregat), Bernat Oró, (Montserrat/Bilbao) 
Araceli Chicón (Madrid) i una petita Coordinadora integrada per diferents 
representants de zones també d'un perfil similar, és a dir, amb accés a les 
generacions més joves del moviment: Laura Ruiz (Besòs), Urko (Montserrat), Jenny 
(Nou Barris) i Ana (Madrid). 

 

L'objectiu i el fruit final que l'Esperit va suscitar va ser triple: 

 

*Treballar en àmbit nacional amb Madrid, Alacant i Còrdova; i fins i tot europeu ja 
que comptem amb la col·laboració de Bruno Cadez, I França es va interessar i va 
voler participar amb Bruno (responsable de relacions internacionals de França) i 
amb Mireia des de Nancy aportant també el seu testimoni a la Jornada. 

 

Una Jornada que aprofundís en els problemes i inquietuds de generacions d'ACO 
més joves i que les mateixes zones presentessin a la resta de zones, el TALLER 
que ja portaven preparat per endavant. 

*Una Jornada en què les noves incorporacions que s'estan acostant i participen 
dels nostres equips, coneguin com funciona un moviment evangelitzador al món 
obrer com el nostre. 
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La trobada es va celebrar a la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià del Prat, el 
diumenge 22 de maig d'aquest curs 2022. La distribució del temps va ser així: 

1. Vam començar amb un moment de pregària en línia de manera que França, 
Madrid i alguns militants que no van poder participar en presencial, van poder 
participar-hi. 

2. Es va organitzar un temps d'ESPLAI o activitats amb monitores per als nens que 
van venir amb els seus pares a la trobada. 

3. Posteriorment i ja només en format presencial, es van organitzar tres tallers al 
voltant de les temàtiques treballades durant el pla preparació per la Coordinadora 
de la Jornada: 

 

• LES TENSIONS DELS RITMES VITALS/AGENDES QUE PORTEM. 

Com integrar amb el moviment i el seguiment de Crist a les nostres agendes? Com 
mantenir el ritme quan passem de la JOC a l'ACO. 

 

• EL SEGELL D'IDENTITAT QUE EM DONA EL MOVIMENT. 

Quina aportació com a cristià obrer a la societat i a l'església. Quin és el nostre 
tarannà en actuar? 

 

• LA DESCENTRALITZACIÓ/SORTIR DE LA MEVA ZONA DE CONFORT. 
Incentivar a participar en el moviment, sentint-nos part activa, la responsabilitat com 
a element d'integració i identitat. 

 

4. Després va haver-hi la posada en comú del que s'havia treballat. 

 

5. Vam acabar dinant junts al parc en un ambient molt festiu i de germans. 
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La valoració del grup com la dels assistents va ser molt positiva. Els tallers eren 
molt diferents, però intensos. Es va poder crear un ambient de confiança i la gent 
expressava sense por les seves limitacions: les dificultats de les parelles mixtes per 
estar a l'ACO, conciliar feina i família, les agendes tan plenes que portem... 

 

Com a propostes de millora es va proposar: 

- A la vista de la riquesa creada amb la Coordinadora per a la Jornada: 

 

"Ampliar la Comissió d´Iniciació de manera que no només fem projectes 
d´iniciació sinó preparar activitats i valorar el Treball en real." 

 

- A la vista de l'afluència de grups sencers i militants de zones que portem una 
mitjana de 8-10 anys a ACO: 

 

"Convocar aquestes trobades d'ACO JOVE cada dos anys en espais on 
puguin venir els nostres fills o se’ns faciliti l'assistència, de manera que 
puguem tenir temps d'expressar idees noves, compartir dificultats i poder 
sentir que el moviment també depèn de nosaltres." 

 

 

- A la vista que hi havia molt poques incorporacions noves (comptem 3 persones 
que amb prou feines sabien res de la realitat d'ACO): 

 

“Treballar al llarg del curs a les nostres zones l'acostament als grups que 
estan fent el pas des de la JOC, als equips que porten tot just un o dos anys 
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a la nostra zona i fer el seguiment de les persones que sabem que han 
preguntat o volen acostar-se’n.” 

 

- A la vista que no sentim la necessitat d'evangelitzar, de comprometre'ns a fer 
créixer la fe al nostre entorn o a encomanar a altres l'experiència que tenim d'un 
Crist viu que lluita pels nostres drets i per una vida i un treball digne per a tothom : 

 

“Crear consciència que tots som INICIADORS a qualsevol etapa de la vida i 
del moviment.” 

 


