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Informe de Gestió 2013-2017
Comitè General

Desenvolupament dels reptes del Comitè General
que es van aprovar al Xè Consell
1. Aconseguir la participació dels representants de les diòcesis de Còrdova,
Madrid i Orihuela-Alacant al Comitè General (en reunions i/o
aportacions escrites).
Aquest repte es va descartar a la reunió extraordinària del Comitè General de
gener de 2014, ja que des de les zones d’Alacant, Còrdova i Madrid, es va veure
un tema forçat. Les seves realitats són molt diferents a les que tenim i vivim a
Catalunya. Es va arribar al consens de fer-ne 3 reunions de coordinació a l’any
d’aquestes zones, i que algun membre del comitè permanent assistís per
apropar també la realitat catalana. Una d’aquestes reunions es faria a
Barcelona, aprofitant la reunió extraordinària del Comitè General del gener.
Després d’aquest acord es va decidir canviar el nom de les reunions que es
feien cada mes de les zones de Catalunya, que va passar a dir-se Comitè Català.
Per tant el Comitè General (assistència de totes les zones i comissions), es
reuneix tan sol un cop a l’any, al gener.
Les reunions que feia el Comitè General, van passar de fer-ne 11 a fer-ne 7
com a Comitè Català i 1 com a Comitè General.
2. Viure més la vida de les zones/diòcesis i compartir com viuen la
responsabilitat els responsables de Zona o Diòcesis i de les comissions.
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Per aquest repte es va elaborar un document nomenat: Agermanament de les
zones/diòcesis. Aquest document es va treballar entre les diverses zones
durant un curs. Al següent curs en fer la valoració del que havia estat, es va
creure que de vegades era una mica forçat tirar endavant aquest
agermanament, pel que es va deixar de fer. A l’ordre del dia del Comitè Català
es procura que surti com a punt la vida de les zones/diòcesis, un parell de cops
al curs.
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3. Prioritzar la vida, la autonomia, les iniciatives i la dinamització de les
Zones/Diòcesis
Aquest repte es va assolint poc a poc. Les zones estan treballant amb
autonomia, el Comitè Permanent intenta anar als diferents comitès de zona, a
les reunions de consiliaris i a diferents trobades de les zones, per seguir la
vivència de les zones.
El curs 2015-2016 ha estat una mica més complicat degut a la manca de
presidenta; ja que una persona menys al comitè permanent, moltes d’aquestes
visites i seguiments no s’hagin pogut fer.
4. Elaborar un pla de formació específic pels responsables de zona,
acompanyant-nos el millor possible en la nostra tasca.
Durant el curs 2013, es va elaborar un llistat de temes formatius específics pels
responsables de zona, que s’han anant desenvolupant al llarg dels tres cursos
següents. Aquesta formació específica s’ha fet en una o dues reunions del
Comitè Català durant cada curs.
5. Desenvolupar el Projecte de Comunicació del Moviment, elaborat per la
comissió de comunicació, i per tant promoure les seves tasques.
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Ja des de el Consell celebrat a Vic l’any 2001, es va veure la necessitat de que
l’ACO tingués la seva pròpia veu dins i fora de l’Església, durant molt de temps
es va intentat tirar endavant la comissió de comunicació, sense cap èxit. Al
curs 2013, el Comitè General va veure la necessitat de plantejar-se aquesta
comissió seriosament per poder complir el mandat del Consell, per això va
reunir un grup de treball de militants d’ACO, tots ells professionals de la
comunicació, que van presentar un pla de comunicació. Aquest pla tenia com a
plantejament prioritari tenir un responsable de comunicació professional,
canviar l’imatge del moviment, mediant una nova Web i una nova revista i
tenir una veu pròpia als medis de comunicació i a les xarxes socials. Aquest pla
va ser aprovat pel Comitè General després d’un intens debat al desembre de
2013.
Com que l’ACO no disposava de fons suficients per desenvolupar aquesta eina,
es va decidir per part del Comitè General, juntament amb la comissió
d’economia, demanar una aportació extraordinària i voluntària als militants
per tirar endavant el pla de comunicació fins al XIè Consell, on els militants
haurien d’aprovar i assolir la despesa que suposa un nou alliberat dedicat a la
comunicació, o tornar a replantejar-se el tema de la comunicació.
Paral·lelament es va aprovar demanar subvencions a l’Ajuntament de
Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. Amb la ajuda d’aquestes subvencions
juntament a les aportacions voluntàries dels militants, s’ha pogut arribar a
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cobrir les despeses originades per la contractació d’una persona semi
alliberada i fer una Web nova.
6. Procurar una millor i més pensada visibilitat social i eclesial del
Moviment.
Donar a conèixer als Sindicats, Partits Polítics i als Moviments socials, les
reflexions que fem com a Moviment ACO sobre la realitat social,
compartint les accions que fan els militants i les diferents zones del
Moviment. També ens cal estar oberts a les convocatòries que puguin
venir d’aquestes entitats i disposar-nos a possibles col·laboracions
A través del Web i de les xarxes socials, es a dir amb el pla de comunicació, s’ha
pogut assolir la majoria d’aquests reptes.
7. Afavorir les relacions amb les parròquies i les entitats socials i eclesials
de les localitats on el grups i persones del Moviment estan presents.
Les Zones/Diòcesis estant en contacte amb les Entitats i Moviments que hi ha a
la seva zona, en algun cas es fan Trobades conjuntes on participen alguns dels
moviments germans, així com participen amb entitats diverses. Caldria veure
els informes de gestió de les diferents zones.
Per part del comitè permanent s’ha treballat amb xarxa amb diferents entitats
d’Església (Pastoral Obrera, Consell d’Acció Catòlica, Plataforma d’Entitats
cristianes amb els immigrants, ...). S’ha assistit a trobades diverses
organitzades pels moviments germans (GOAC, HOAC, JOC, MIJAC,
PROFESSIONALS...).
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En el àmbit internacional, s’ha participat en la coordinació del MTCE i en les
diferents Assemblees i Seminaris que aquest ha organitzat. Assistència a
l’Assemblea i Seminari que organitza cada quatre anys, l’MMTC. Assistència a
diversos Seminaris organitzats per la LOC a Portugal. Trobades diverses amb
els moviments de Revisió de Vida que estem al MTCE (HOAC, ACO F., LOC,
MCW...).
Reunions bilaterals amb l’ACO de França i amb la LOC de Portugal.
(per més informació podeu consultar l’annex 1 d’aquest informe)
Debatre les formes i mètodes per augmentar la cohesió del Moviment. Cal
revisar si la proposta de treball en prioritats és el que ajuda al sentit de
pertinença, si és suficient, si cal plantejar tirar endavant accions comunes com a
Zona/Diòcesi, com a Moviment.

El Comitè General va decidir què un mètode per augmentar la cohesió del
moviment, podria ser la feina de la comissió de comunicació, que juntament
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amb la nova Web de l’ACO, podria fer arribar a tots els militants tot el que es fa
al si del Moviment, interactuant també per part dels militants i les zones de tot
allò que vulguin pujar al Web.
També i a través de la comissió de comunicació cada curs, es fa una síntesi de
les aportacions dels equips al treball del curs, i que es presenta al
començament de la Jornada General amb la pretensió de que hi hagi un enllaç
del que s’havia treballat durant el curs anterior i el que s’haurà de treballar en
el curs que s’inicia.
8. Un cop celebrat el Xè Consell, el Comitè General ha de recollir els
objectius i les accions decidides per elaborar un Pla d’objectius pels 4
propers cursos.
Aquest repte es va assolir amb un calendari d’actuacions que es va aprovar al
Comitè General del mes de setembre de 2013, juntament amb les prioritats i
les mocions que van sorgir del Consell. Es pot veure el seu desenvolupament
en l’apartat dels reptes del Consell
9. Lliurar per escrit certes informacions per tal d’agilitzar les reunions i
tenir més espai per tractar d’altres aspectes, sobre tot en el que es
refereix als informes de les zones i de les comissions en els Comitès
Generals
Aquest punt ha estat assolit, donant per part del comitè permanent les
informacions per correu electrònic uns dies abans de la reunió del comitè
català, també les zones han enviat les seves aportacions per correu electrònic.
Amb tot això el punt d’informació que sempre hi ha a les convocatòries del
Comitè General, s’ha agilitzat.
10. Elaborar una proposta organitzativa nova de tot el Moviment, que
inclogui les relacions entre els diferents òrgans i els fluxos de
comunicació, informació, iniciatives i decisió.
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Per poder fer una nova proposta organitzativa al moviment calia fixar uns
objectius clars com a Moviment.
Durant dos anys els comitè permanent va estar treballant juntament amb una
persona de fora del moviment els objectius que hauria de tenir l’ACO, sense
deixar de banda els que ja tenim assolits i que es recullen al Document
d’Identitat de l’ACO. Els objectius treballats es van resumir en els sis eixos1,
1

Eixos dels objectius aprovats
1. Guanyar en visibilitat pública, comunicant l’activitat i generant discurs propi.
2. Guanyar en cohesió interna, afermant el sentit de pertinença i facilitant l’adquisició de
responsabilitats.
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que durant el curs 2014-15 es van treballar a les zones, amb diferents
respostes per part
d’aquestes, ampliant-se a 7 objectius, degut a una aportació de la zona de 9
Barris.
El Comitè General pretén que durant el XIè Consell, posar les bases per poder
desenvolupar durant els pròxims anys un projecte que ens pugui porta a
dotar-nos d’una nova organització més adaptada als temps que corren i que
ens pugui ajudar amb eficàcia a tirar endavant els objectius essencials de
l’ACO.
11. Ajudar a conscienciar totes les zones que la iniciació és cosa de tots i
totes els/les militants
La comissió d’iniciació ha treballat intensament el tema de la iniciació, tirant
endavant les jornades d’iniciació, inclús visitant les zones que no tenen
responsable d’iniciació, per tal de conèixer la seva realitat i al mateix temps
poder donar a conèixer el Pla d’iniciació i potenciar la importància que per a
un Moviment evangelitzador té la iniciació.
(Veure l’informe de gestió de la comissió d’iniciació)
12. Recollir totes les accions que es fan les zones i fer-ne ressò en tot el
Moviment.
A través de l’agenda de l’e-butlletí es dona a conèixer tot el que es fa a les
diferents zones. Caldria fer un esforç més gran per part dels petits comitès i
responsables de les zones, per fer-ne més ressò d’aquelles trobades que poden
ser interessants. Al Comitè General es va aprovar que tot allò que fessin les
zones s’enviaria a la secretaria per des d’allà enviar-lo als responsables de
zona perquè ells fessin la distribució que consideressin oportuna
13. Transmetre el treball que es fa a la Pastoral Obrera de Catalunya a tot el
Moviment, sensibilitzant-ne a tota la militància i procurant que les zones
participin en la Pastoral Obrera de la seva diòcesi, dedicant alguna
Jornada del Moviment a tractar aquesta qüestió.
3.
4.
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5.

6.
7.

Avançar en l’autonomia i l’autogestió de les zones, donant-les major protagonisme i suport.
Prioritzar l’atenció dels responsables de zona i de comissions, tenint cura de la seva
formació i creixement.
Sembrar la llavor d’ACO en altres entorns socials i eclesials on no hi és present
(immigració, altres diòcesis), per tal que, si es donen les condicions necessàries, hi pugui
néixer.
Dotar-nos d’una nova estructura organitzativa adequada a aquests objectius.
Redirigir ACO vers una missió evangelitzadora, oferint el moviment a noves persones i
promovent l’obertura i la disponibilitat dels equips a la acollida de nous membres.
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A les diferents diòcesis s’ha informat de diferents formes del que es fa al si de
la Pastoral Obrera de la diòcesi.
Des de el Moviment s’ha informat de la Jornades d’Estudi que es fan cada curs,
convidant als militants a la participació.
També s’ha donat informació des de l’e-butlletí dels diferents actes que s’han
fet a nivell diocesà, català i nacional. Al sí del Comitè Català es va decidir
preparar un informe del que es feia les diferents diòcesis a nivell de Pastoral
obrera i quins militants participaven, però finalment no es va terminar
d’enllestir.
Tampoc s’ha dedicat cap jornada del Moviment per tractar aquesta qüestió
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Annex 1
Desenvolupament dels reptes que van sorgir al Xè Consell
El desenvolupament dels principals reptes que van sorgir del Xè Consell pels següents
quatre anys, a més a més de les prioritats són els següents:
1. La tria dels temes de les prioritats han de ser escollits amb la
participació de tots els grups.
El 12 d’octubre de 2016 es va entregar als militants una enquesta per prendre
el pols al Moviment, i a partir d’aquí fer propostes per debatre al Consell, entre
elles els temes de les prioritats pels propers cursos.
2. La prioritat del curs ha de ser l’eix transversal de tot el curs en les RdV,
no tan sol de la Revisió de Vida programada
Algunes zones i ja estan treballant d’aquesta manera, s’ha de continuar
proposant perquè sigui un fet que vagin assolint tots els grups.
3. Cal recollir el treball que fan durant els curs els grups. Cal que les
prioritats es treballin als tres nivell del Moviment: grup, zona i moviment
Els resums dels grups s’han recollit durant tots els cursos i s’ha fet un resum
de tot el que s’ha aportat. Aquesta síntesis s’ha presentat al començament de
la Jornada General amb la pretensió de que hi hagués un enllaç del que s’havia
treballat durant el curs anterior i el que s’haurà de treballar en el curs que
s’inicia.
Totes les zones han anat treballant d’una manera o un altre les prioritats. De
vegades fent una RdV o un EdE programat en alguna Trobada de Zona o en el sí
del Comitè de Zona
4. Caldria fer una memòria pública de les accions que duen a terme els
militants
Algunes zones han fet una mena de memòria dels militants mediant una
monografia dels equips, però aquest treball no ha arribat al Moviment. Caldria
que tant les que ja s’han fet com les que encara estan en procés de fer-se,
arribessin a la secretaria del Moviment, per poder tenir coneixement de la
riquesa que hi ha dins els grups.
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5. Caldria fer conclusions del treball fet als grups i fer-ne difusió
Veure resposta del punt 3
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6. Cal tenir cura dels equips que passen per dificultats. Cal que les zones
estiguin atentes a aquestes dificultats
Al curs 2010-2011, es va lliurar als responsables de zona una pauta que calia
treballar a totes les zones per poder detectar les dificultats que els grups
poden passar, caldria que la Pauta pels equips en dificultats fos una eina a
treballar en els comitès de zona almenys un cop al curs, ja que malauradament,
és molt difícil detectar les dificultats dels equips, i alguns cops la zona i el
moviment s’assabenta d’aquestes dificultats quan l’equip es desfà.
7. Cal potenciar dels Equips de Pastoral Obrera (EPOS)
La POB està fent un treball molt seriós per la presentació de la Pastoral Obrera
a diferents arxiprestat i així donar a conèixer a les parròquies aquest tipus de
coordinació. A tots els arxiprestat on s’ha presentat han estat presents
militants o responsables de la zona.
Fruit d’aquest treball han sorgit en aquest quatre anys un equip a la Zona
Besòs, un altre a Cornellà, s’estan impulsant un a Nou Barris i un altre a
Sabadell.
Cal que els militants de l’ACO ens impliquem i reforcem en els equips que ja
existeixen o que ajudem a tirar endavant d’altres.
8. Cal potenciar la comunicació i fer una Web interactiva
Aquest punt s’ha assolit plenament amb la posada en marxa del Pla de
Comunicació. Al web que ens dotat hi ha diferents espais en que els militants
poden interactuar, penjant comentaris, pregàries, revisions de vida...
9. Cal donar-li més importància a la iniciació
La comissió d’iniciació ha treballat intensament el tema de la iniciació, ha
visitant les zones que no tenen responsable d’iniciació, per tal de conèixer la
seva realitat i al mateix temps donant a conèixer el pla d’iniciació i potenciar la
importància que per a un Moviment evangelitzador té la iniciació, també han
presentat el moviment a equips que sorgits de la JOC o d’altres medis, han
demanat conèixer l’ACO
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10. Cal treballar el sentit de pertinença al Moviment
A diverses zones i a través del Web s’ha intentat fer un treball de aglutinar i
fonamentar i fomentar el sentiment de pertinència.
Cal seguir treballant aquest tema amb ganes i intensitat.
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11. Cal tenir cura de les zones i posar en contacte als equips de les diferents
zones mitjançant trobades o altres medis, també a tot el Moviment entre
si.
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Per part del Comitè Català i del General, s’ha treballat el tema en diverses
reunions.
Aquesta dinàmica costa tirar-la endavant. Tant sols a les diòcesis d’Alacant,
Còrdova i Madrid s’ha assolit plenament aquest repte, mitjançant les reunions
de coordinació ampliada (jornada de formació i la Trobada ¿Quién vive ahí? En
la qual militants d’una zona convida a la resta de zones a visitar-la i viure amb
ells diferents esdeveniments que es fan durant aquells dos o tres dies (sempre
és als voltants del primer de maig) a la zona.
També durant aquest temps el Comitè Permanent i els Responsables de les 5
zones de la diòcesi de Barcelona, s’han reunit per veure con es pot tirar
endavant algun tipus de treball conjunt que ajudi a fer conjuntament alguns
actes i no doblegar esforços. També s’ha parlat de com poc a poc anant
assumint les tasques de coordinació amb diferents estaments diocesans i que
en aquests moments els està tirant endavant el comitè permanent.
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Annex 2
ESDEVENIMENTS DESPRÉS DEL Xè CONSELL
A continuació es fa una breu descripció dels esdeveniments que s’han desenvolupat
des de el Xè Consell fins el Consell actual, i al quals han assistit alguns membres del
Comitè General, Presidents, Coordinadora i Responsable de Comunicació.
Amb aquesta relació cronològica, es vol fer visible la tasca no sol de preparació de
trobades i jornades pròpies que es fan cada curs, com podrien ser: Jornada General,
Jornades de Formació, Recessos, Setmana Santa, Trobades de Responsables i
Consiliaris, si no també la interrelació i cooperació que es té amb altres Moviments, a
nivell català, nacional i internacional.
En aquesta relació no consten les visites a les zones dels membres del Comitè
Permanent, com poden ser les trobades d’inici o final de curs, trobades de formació,
trobades de Nadal, o comitès de zona.
El Comitè Català es reuneix més o menys cada dos mesos.
El Comitè General, es reuneix un cop a l’any
El Comitè Permanent es reuneix ordinàriament un cop a la setmana, i sempre que
faci falta per qualsevol tema urgent a tractar.

Any 2013
Alfragide (Portugal) - 8 i 9 de juny.
XV CONGRES NACIONAL LOC/MTC
Lema: Trabalho Digno, Sociedade Humanizada
Assisteix la presidenta Montserrat Ribas
Barcelona - 16 de juny
Assemblea diocesana de la GOAC.
Assisteix el president Xavier Such
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Haltern am See/Alemanya - del 13 al 16 de juliol
Assemblea i Seminari de l’MTCE
Lema: Migración y derechos sociales en la Europa de hoy y la de mañana
Assisteixen el responsable de la Comissió Internacional, Alfons Collado i la
Coordinadora Cèlia Santiago
Haltern am See/Alemanya - del 14 al 24 de juliol
Assemblea i Seminari de l’MMTC
Lema: Construyamos una sociedad justa, fraternal y sostenible
Assisteixen el president Xavier Such i la Coordinadora Cèlia Santiago
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Arbucíes - del 26 al 30 d’agost
Exercicis d’estiu
Lema: Fem “reset” amb Jesús. Els acompanya l’Oriol Xirinach.
Barcelona - 6 d’octubre
80 aniversari de la JOC,
Assisteixen la presidenta Montserrat Ribas i la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 12 de octubre
Jornada General
60 aniversari de l’ACO
Madrid – 9 i 10 de novembre
Trobada de Responsables a Madrid
Assisteixen la presidenta Montserrat Ribas i la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 24 de novembre
Jornada d’Iniciació
Lema: Mirar la vida amb els ulls de Déu.
Ponència de l’Oriol Garreta i els testimonis de Pere Pérez i Xavier Albiol.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Còrdova - del 6 al 9 de desembre
47º Consejo General de la JOC
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago i la Responsable de la diòcesi de Madrid,
Silvia Fuentes

Any 2014
Barcelona - 12 de gener
Coordinació de les diòcesis de fora de Catalunya a Barcelona.
Assisteixen: el Comitè Permanent i los representants de Madrid Silvia Fuentes i de
Córdoba Pedro Lara.
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Brussel·les - del 20 al 25 de gener
Reunió de la coordinació del MTCE
Es visita el parlament europeu el dia 21 per participar en un seminari de l’Aliança
pel Diumenge Lliure i fer entrega de les postals recollides el 7 d’octubre dia del
treball digne.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 1 de febrer
Jornada d’Estudi de la POC
Lema: La dignitat del treball com a principi de vida, a càrrec d’Emili Ferrando.
Assisteix la presidenta Montserrat Ribas.

Informe de gestió del Comitè General

Barcelona - 8 de febrer
Recés
Lema: La dignitat i la memòria històrica de l’ACO. L’acompanya Lucio García.
Barcelona - 14 i 15 de febrer
Jornades de consiliaris i consiliàries
Lema: La comunicació i la visibilitat de l’ACO envers la societat i l’Església
Assisteix el consiliari general Joaquim Cervera
Barcelona - 18 de febrer
Jornada de Formació
Lema: La dignitat dels fills de Déu, a la doctrina de l’Església, a càrrec de Lluís
Tarazón.
Assisteixen la presidenta Montserrat Ribas, el consiliari general Joaquim Cervera, i
la coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 20 de febrer
Homenatge al fundador de l’HOAC en el 50 aniversari de la seva mort.
Assisteixen la presidenta Montserrat Ribas i la coordinadora Cèlia Santiago
Vic - 15 i 16 de març
Trobada de Responsables
Lema: La tensió entre exigir i respectar i la gestió dels conflictes dins l’ACO, a càrrec
de Rocío Elvira.
Elecció del President Jesús Jiménez a la trobada.
Assisteixen: Els membres del Comitè General
Barcelona - 29 i 30 de març, Bilateral ACO – LOC/MTC
Assisteixen el president Jesús Jiménez, el consiliari general Joaquim Cervera, la
coordinadora Cèlia Santiago, de la comissió d’Iniciació en Ricard Genovés i de la
comissió d’Internacional en Alfons Collado.
Per part de la LOC l’Equip de l’Executiva Nacional: José Paixao, Glória Fonseca,
Ricardo Coelho e Emanuel Valadao.
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Barcelona - 5 d’abril de 2014
Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya
Lema: Camins d’evangelització.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Madrid - 12 d’abril
Reunió de la coordinació de les zones de fora de Catalunya.
Assisteixen: la coordinadora Cèlia Santiago i els responsables de: Alacant la
Carmen Palomar, de Còrdova en Pedro José Lara i de Madrid la Silvia Fuentes.
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Clariana de Cardener - del 17 al 20 d’abril
Setmana Santa a Can Bajona
Lema: Jesús mor a la creu amb dignitat.
La ponència de divendres a càrrec de la Mercè Solé.
Santa Pau (Girona) - 26 d’abril
Trobada de Formació.
Visita a la cooperativa la Fageda i taula rodona sobre el cooperativisme.
Components de la taula rodona: María Martínez i Montserrat Ribas.
Barcelona - 3 de maig
Celebració del primer de maig de la POB:
Lema: D’aquí o de fora som classe treballadora.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Barcelona - 15 de juny
Celebració de l’Eucaristia dels Moviments d’Acció Catòlica.
Assisteix el comitè permanent
Arbúcies - del 25 al 29 d’agost
Exercicis d’estiu
Lema: La dignitat ens fa lliures. Els acompanya l’Isidre Ferreté.
Barcelona - 13 i 14 de setembre
XXXVII Assemblea Catalano-Balear d’animadors del MIJAC.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Barcelona - 7 d’octubre
Jornada Mundial del Treball Decent.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 12 d’octubre
61a Jornada General:
Lema: La fe en Jesucrist, un motor per viure i compartir.
Taula rodona a càrrec de la Mireia Riera, en Miquel Cubero i Noemí Ubach.
Presentació del nou Consiliari General, Josep Jiménez Montejo

Página

13

Lisboa - 15 i 16 d’octubre
Reunió de la coordinació del MTCE.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Lisboa - del 16 al 19 d’octubre
Seminari i Assemblea del MTCE.
Lema: La lucha contra el paro. Perspectivas para un trabajo digno en una Europa
solidaria.
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Assisteixen, el president en Jesús Jiménez, el consiliari general Josep Jiménez
Montejo i la coordinadora Cèlia Santiago.
Lisboa - 19 i 20 d’octubre
Reunió d’acompanyants espirituals de l’MTCE
Assisteix el consiliari general en Josep Jiménez Montejo
Barcelona - 19 d’octubre
Assemblea Nacional de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Assisteix la presidenta Montserrat Ribas.
Madrid - 15 de novembre
Reunió de coordinació ampliada de les diòcesis de fora de Catalunya
Assisteixen el president Jesús Jiménez, la coordinadora Cèlia Santiago.
Per la diòcesis d’Alacant, Ana Parreño, Manuel Vicente i Francisco Javier
Fernández, per Còrdova Pedro José Lara, Rafael Montilla, Mª Carmen Gutiérrez, i
per la diòcesis de Madrid Silvia Fuentes, Myriam Pérez, Ana del Castillo i Fernando
Sainero.
Àvila - 15 i 16 de novembre
XX Jornadas generales de Pastoral Obrera.
Lema: Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo.
Assisteix la presidenta Montserrat Ribas
Barcelona - 16 de novembre
Eucaristia dels moviments d’Acció Catòlica.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Barcelona - 22 de novembre
Trobada Laïcat XXI.
Assisteixen els presidents Montserrat Ribas i Jesús Jiménez
Barcelona - 22 de novembre
XXI Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago.
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Barcelona - 23 de novembre
Jornada d’Iniciació:
Lema: El Moviment Obrer i Cristià, a càrrec del Toni Fernández i els testimonis de
la Maria Martínez i en Xavier Such.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
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Any 2015
Madrid - 13 i 14 de gener
Reunió dels moviments de RdV, del MTCE
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago.
Brussel·les - del 22 al 25 de gener
Reunió de la coordinació del MTCE
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 8 de febrer
Recés
Lema: Jesús motor per viure i compartir. L’acompanya en Jordi Fontbona
Barcelona - 4 de febrer
Jornada de Responsables
Lema: La diocesanitat a l’ACO. A càrrec del Jaume Fontbona
Assisteixen el consiliari general Josep Jiménez Montejo i la coordinadora Cèlia
Santiago i alguns membres del Comitè General
Barcelona - 12 de febrer
II Trobada de la delegació d’Apostolat Seglar
Lema: Déu viu a la ciutat. Per una espiritualitat laïcal evangelitzadora de la cultura
urbana. Assisteix la presidenta Montserrat Ribas.
Barcelona - 1 de març
Eucaristia dels moviments d’Acció Catòlica
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 7 de març
Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya
Lema: Contra la precarietat laboral: un projecte de vida.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago

Página

15

Barcelona - 13 i 14 de març
Jornades de Consiliaris i consiliàries
Lema: L’CO que volem, l’ACO que ens cal
Assisteix el consiliari general Jesús Jiménez Montejo i el president Jesús Jiménez
Barcelona - 14 de març
Jornada de Formació
Lema: El paper de les dones en el Jesús de l’evangeli. A càrrec de Begonya Palau.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago i el responsable de comunicació en Joan
Andreu Parra
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Clariana de Cardener - del 2 al 5 d’abril
Setmana Santa
Lema: Creure en Jesús Ressuscitat. Ponència a càrrec de Jesús Lanao
Madrid - del 30 d’abril al 3 de Maig
¿Quién vive ahí?
Visita d’alguns militants de les diòcesis de Alacant i Madrid, als militants de
Còrdova
Assisteix el president Jesús Jiménez.
Barcelona - 30 d’abril
Celebració de la Vetlla del Primer de Maig
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 15 de maig
Celebració del 150 aniversari de la Fundació de les Germanetes de
l’Assumpció
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 16 de maig
Festa de l’Acció de la JOC
Assisteix el president Jesús Jiménez
Alfragide (Portugal) - del 4 al 7 de juny
Seminari de la LOC
Lema: El Treball com a realització Humana i Social, Desenvolupament Sostenible.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Segovia - Del 13 al 16 d’agost
XIII Assemblea General de l’HOAC
Assisteix el president Jesús Jiménez
Arbúcies - del 24 al 28 d’agost
Exercicis d’estiu.
Lema: També vosaltres em voleu deixar? Els acompanya en Pep Soler.
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Lleida - 13 de Setembre
XXXVIII Assemblea Catalano-Balear d’animadors del MIJAC
Assisteix: Joan Anton Belchi, de la diòcesi de Lleida
Poblet - 3 d’octubre
Congrés Laïcat XXI
Taller: El món laboral, un espai d'experiència creient, a càrrec de Albert Dresaire,
Responsable de la zona Maresme.
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Barcelona - 7 d’octubre
Jornada Mundial del Treball Decent
Lema: Treball decent la nostra lluita
Assisteixen: la presidenta Montserrat Ribas, el president Jesús Jiménez i la
coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 12 d’octubre
62a Jornada General
Lema: Passem de la indignació a l’acció alliberadora, ponent Quim Pons.
Cornellà de Llobregat - 18 d’octubre
Fòrum Català de Teologia i Alliberament
Assisteix el president Jesús Jiménez
Estrasburg - 26 i 27 d’octubre
Coordinació del MTCE
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Estrasburg - del 27 al 30 d’octubre
Seminari i Assemblea del MTCE
Lema: Un trabajo digno en una economía solidaria
Assisteixen com a Delegats el President en Jesús Jiménez, Teresa Canals, i la
coordinadora Cèlia Santiago
Àvila - del 13 al 15 de novembre
XXI Jornadas Generales de Pastoral Obrera
Lema: Misericordia de Dios en el mundo obrero.
Assisteix el president Jesús Jiménez.
Madrid - 14 de novembre
Coordinació ampliada de les diòcesis de fora de Catalunya
Lema: Responsables de las primeras comunidades cristianas
Assisteixen la coordinadora Cèlia Santiago i el Responsable de la zona del Besòs
l’Andrés Viedma.
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Barcelona - 15 de novembre
Eucaristia dels moviments d’Acció Catòlica.
Assisteix el Responsable de la Comissió de Comunicació en Joan Andreu Parra.
Presideix la celebració el consiliari general Josep Jiménez Montejo.
Barcelona - 22 de novembre
Jornada d’Iniciació.
Lema: El mètode de la Revisió de Vida. Ponent Josep Escós
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
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Barcelona - 22 de novembre
Assemblea diocesana de la GOAC.
Assisteix el president Jesús Jiménez
Barcelona – 28 de novembre
Jornada de Comunicació
Lema: El dret a la informació, un dret ciutadà a reivindicar. David Vidal
Assisteixen el responsable de comunicació Joan Andreu Parra i la coordinadora
Cèlia Santiago

Any 2016
Barcelona - 24 de gener
Coordinació de les diòcesis de Barcelona, Còrdova i Madrid
Assisteixen el president Jesús Jiménez, la coordinadora Cèlia Santiago i el consiliari
Josep Rodado, així com els responsables de la diòcesi d’Alacant Silvia Bernat, la
diòcesi de Còrdova Fabio Almeida i per la diòcesi de Madrid Miryam Pérez.
Wezemal (Belgica) - del 14 al 17 de gener
Coordinació del MTCE
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 30 de gener
Jornada de Formació.
Lema: Dones a l’albada de Pasqua. Desig i missió, a càrrec de Begonya Palau.
Assisteix el consiliari Josep Jiménez Montejo i la coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 13 de febrer
Recés conjunt amb el moviment de Professionals de Barcelona.
Lema: Sóc a la porta i truco. A càrrec de Joan Cabot.
Assisteix el president Jesús Jiménez.
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Barcelona - 20 de febrer, Jornada d’Estudi de la POC.
Lema: Treball decent la nostra lluita. Ponència a càrrec d’Imanol Zubero.
Assisteixen el president Jesús Jiménez, el consiliari Josep Jiménez Montejo, la
coordinadora Cèlia Santiago i el responsable de comunicació Joan Andreu Parra.
Barcelona - 26 i 27 de febrer
Jornades de Consiliaris i consiliàries
Lema: Acompanyar els militants en l'acció i en la fe. Ponent Jordi Fontbona i els
testimonis de Conxi Yuste, Miquel Àngel Jiménez, Maria Bargalló i Josep Rodado.
Assisteix el president Jesús Jiménez i el consiliari general Josep Jiménez Montejo.
Clariana de Cardener - del 24 al 27 de març
Setmana Santa
Lema: Viure com a Ressuscitats. Ponent Josep Anton Clua.
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Vic - 9 d’abril
Jornada de Responsables
Lema: Com Jesús acompanyava als seus deixebles. A càrrec de Ramon Bufí.
Assisteixen els membres del Comitè General
Barcelona - 29 de abril
Celebració del primer de maig de la POB.
Lema: Dret al treball... Però decent!!
Ponents Toni Mora i Eduardo Rojo.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Alacant - del 29 d’abril a l’1 de maig
¿Quién vive ahí?
Assisteix el president Jesús Jiménez.
Brussel·les - del 2 al 4 de maig
Coordinació del MTCE i Seminari amb la COMECE
Lema: De Rerum Novarum a Laudato sí
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago.
Braga (Portugal) - del 10 al 11 de maig
XVI Congresso Nacional de la LOC/MTC
Lema: Humanizar e Evangelizar o Mundo do Trabalho.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
París - del 20 al 22 de maig
Bilateral amb l’ACO de França
Assisteixen el president Jesús Jiménez i la coordinadora Cèlia Santiago.
Barcelona - 21 de maig
Jornada de Formació
Lema: De la indignació a l’actuar alliberador.
Assisteix el responsable de comunicació Joan Andreu Parra
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Calafell - 18 de juny
XV Consell Nacional de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Lema: Transmet el missatge, viu la JOC!!!!
Assisteix el president Jesús Jiménez
Arbúcies - del 22 al 26 d’Agost
Exercicis d’estiu
Lema: La missió del poble que pateix (Cants del Servent del Senyor), a càrrec de
Fernando Rivas, consiliari de la diòcesi de Madrid.
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Barcelona - 2 d’octubre
Eucaristia dels Moviments d’Acció Catòlica
Assisteix el president Jesús Jiménez
Pombal (Portugal) - del 6 al 9 d’octubre
Seminari Internacional de la LOC
Lema: Familia i Inestabilitat Social.
Assisteix el president Jesús Jiménez i la militant Teresa Canals com ponent a la
taula rodona
Barcelona - 7 d’octubre
Jornada Mundial pel Treball Decent
No qualsevol treball, sinó un treball decent.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 12 d’octubre
63a Jornada General
Lema: Jo faig que tot sigui nou, ponència a càrrec de Daniel Jover.
Elecció de la presidenta Maria Martínez.
Àvila - del 26 al 30 d’octubre
Seminari i Assemblea de l’MTCE
Lema: Canvis en el món laboral, causes i conseqüències a la vida dels treballadors
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago i com delegat en Xavier Such
Madrid - 12 i 13 de Novembre
Trobada formativa de coordinació amb les diòcesis de fora de Catalunya
Lema: Seguir a Jesús entre y desde los más empobrecidos . Ponent Pepe Lozano.
Assisteixen la presidenta Maria Martínez i la coordinadora Cèlia Santiago
Àvila - del 18 al 20 de Novembre
XXIII Jornades Generals de Pastoral Obrera
Lema: Església compromesa amb el treball decent
Assisteixen: el president Jesús Jiménez i la presidenta Maria Martínez.
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Barcelona - 25 d’octubre
Presentació de la Pastoral Obrera a la Tarraconense
Assisteixen el president Jesús Jiménez i la presidenta María Martínez
Barcelona - 20 de novembre
Jornada d’Iniciació
Lema: Militància i moviment, a càrrec de l’Edmon Rivatallada.
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
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Barcelona - 2 de desembre
Visita al nou arquebisbe de Barcelona Mn. José Omella
Assisteixen el president Jesús Jiménez, la presidenta Maria Martínez, el consiliari
general Josep Jiménez Montejo, la coordinadora Cèlia Santiago i el responsables de
comunicació Joan Andreu Parra.

2017
París - 12 i 13 de gener
Reunió dels grups de Revisió de Vida del MTCE
Assisteix el president Jesús Jiménez
Barcelona - 21 i 22 de gener
Comitè General extraordinari
Es treballa els resultats de l’enquesta.
Assisteixen:Els membres del Comitè General, el grup de Treball del Consell
Montserrat Sidera, Xavier Such, Josep Maria Pujol, Dèlia Viedma i Carles Paulo i
Toni Fernández i Fran Saborit com a responsables de la zona de Nou Barris, Marilia
Sanz com a militant
Barcelona - 4 de febrer
Jornada d’Iniciació de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Assisteix la presidenta Maria Martínez
Àvila - del 2 al 5 de febrer
Coordinació de l’MTCE
Assisteix la coordinadora Cèlia Santiago
Barcelona - 18 de febrer
Recés
Lema: Jo faig que tot sigui nou, l’acompanya Josep Maria Romaguera.
Assisteix: El president Jesús Jiménez i la presidenta María Martínez i el consiliari
general Josep Jiménez Montejo
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Barcelona - 24 i 25 de febrer
Jornades de Consiliaris i consiliàries
Lema: Jo faig que tot sigui nou. Ponents Joan Ramon Marín i Josep Hortet.
Assisteixen: El president Jesús Jiménez, la presidenta Maria Martínez i el consiliari
general Josep Jiménez Montejo.
Barcelona - 4 de març
Jornada d’Estudi de la POC
Lema: Oportunitats de treball per a tothom. Ponent Carlos Obeso.
Assisteixen el president Jesús Jiménez i la presidenta Maria Martínez
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Barcelona - 18 de març
Jornada de Comunicació
Lema: Comunicar l’esperit de l’Evangeli a través d’Internet. Tallers dinamitzats per
Marta Digón, Joan Manel Mayordomo i Ramon Bassas.
Assisteixen: la coordinadora Cèlia Santiago i el responsable de comunicació Joan
Andreu Parra.
Barcelona - 30 de març
Presentació del llibre El profetismo del padre LLanos, taula rodona de Viqui
Molins, Mari Carme de la Fuente i Josep M. Monferrer
Assisteixen: : la presidenta Maria Martínez, la coordinadora Cèlia Santiago i el
responsable de comunicació Joan Andreu Parra.
Barcelona - 1 d’abril
Recés organitzat pel Consell d’Acció Catòlica
Lema: Jo us infondré el meu Esperit i recobrareu la Vida
Assisteix la presidenta María Martinez
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Clariana de Cardener - del 13 al 16 d’abril
Setmana Santa
Lema: Jo faig que tot sigui nou. Ponent Jordi Fontbona.
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Annex 3
MEMBRES DEL COMITÈ GENERAL DE 2013 A 2017
Comitè permanent

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

President

Xavier Susch

Jesús Jiménez

Jesús Jiménez

Jesús Jiménez

Presidenta

No hi ha

Maria Martínez

Coordinadora

Montserrat
Montserrat
Ribas
Ribas
Joaquim Cervera Josep Jiménez
Montejo
Cèlia Santiago
Cèlia Santiago

Josep Jiménez
Montejo
Cèlia Santiago

Josep Jiménez
Montejo
Cèlia Santiago

Diòcesi de Barcelona

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Zona Baix Llobregat
Responsable

Maria Martínez

Maria Martínez

Núria Estruga

Núria Estruga

Consiliari

Lucio García

Lucio García

Lucio García

Josep M. Pujol

Zona Barcelona Nord
Responsable
Josep Ferrer

Alicia Chamorro

Alicia Chamorro

Alicia Chamorro

Consiliari

Josep Soler

Josep Soler

Josep Soler

Josep Soler

Zona Besòs
Responsable

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Consiliari

Isidre Ferreté

Isidre Ferreté

Isidre Ferreté

Lourdes
Casanova
Isidre Ferreté

Zona Maresme
Responsable

Albert Dresaire

Albert Dresaire

Albert Dresaire

Albert Dresaire

Consiliari

Jordi Espí

Jordi Espí

Jordi Espí

Jordi Espí

Zona Nou barris
Responsable

No hi ha

No hi ha

No hi ha

No hi ha

Consiliari

Júlia Sánchez

Júlia Sánchez

Josep Rodado

Josep Rodado

Diòcesi de Còrdova

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Responsable

Pedro J. Lara

Pedro J. Lara

Fabio Almeida

Fabio Almeida

Consiliari

Francisco
Aguilera

Francisco
Aguilera

Francisco
Aguilera

Francisco
Aguilera

Diòcesi de Girona

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Responsable

No hi ha

No hi ha

No hi ha

No hi ha

Consiliari

Joan Camps

Joan Camps
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Diòcesi de Getafe
Responsable

----

Consiliari

-----

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Fernando
Sainero

Fernando
Sainero

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Responsable

Isabel Baró

Isabel Baró

No hi ha

No hi ha

Consiliari

Lluís Tarazón

Lluís Tarazón

Joan Vall

Joan Vall

Diòcesi de Madrid

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Responsable

Silvia Fuentes

Silvia Fuentes

Miryam Pérez

Miryam Pérez

Consiliari

Fernando Rivas

Fernando Rivas

Fernando Rivas

Fernando Rivas

Diòcesi
d’Orihuela/Alacant
Responsable

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Isabel Parreño

Isabel Parreño

Consiliari

José Lozano

José Lozano

Francisco J.
Ferrández
José Lozano

Francisco J.
Ferrández
José Lozano

Diòcesi de Sant Feliu

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Zona Montserrat
Responsable

Carles Paulo

Carles Paulo

Consiliari

Jaume Grané

Jaume Grané

Montserrat
Amblàs
Miquel A.
Jiménez

Montserrat
Amblàs
Miquel A.
Jiménez

Diòcesi de Terrassa

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Zona Vallès
Occidental
Responsable

Rita Contero

No hi ha

Jordi Cordero

Jordi Cordero

Carles
Casademont

Carles
Casademont

Carles
Casademont

Carles
Casademont

Carlota Arroyo

Carmen
Caballano
Josep Baena

Carmen
Caballano
Josep Baena

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Zona Vallès Oriental
Responsable
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Curs 2014-15

Diòcesi de Lleida

Consiliari
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Curs 2013-14

Consiliari
Diòcesi de Vic

Josep Baena

Carmen
Caballano
Josep Baena

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Responsable

Montserrat Roca Montserrat Roca Ramon Porti

Ramon Porti

Consiliari

Josep Escós

Josep Escós

Josep Escós

Josep Escós

Comissions

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

Responsable Butlletí

No hi ha

No hi ha

Comissió
anul·lada
Joan Andreu
Parra

Comissió
anul·lada
Joan Andreu
Parra

Responsable
Comunicació

------

------

Informe de gestió del Comitè General

Página

25

Responsable
Economia
Responsable
Formació
Responsable
Iniciació
Responsable
Internacional

Joan Mercader

Joan Mercader

Joan Mercader

Joan Mercader

Montserrat
Sidera
Jaume Gubert

Montserrat
Sidera
No hi ha

Francesc
Cónsola
No hi ha

Magda Delgado

Alfons Collado

Cèlia Santiago

Cèlia Santiago

Cèlia Santiago

No hi ha

Informe de gestió del Comitè General

Objectius del Comitè General pels propers quatre anys
1. Procurar els mitjans perquè si algun responsable no pot assistir a la reunió
del Comitè Català es pugui fer connexió per Videoconferència.
2. Potenciar entre els militants les eines de que disposem, com la pàgina Web
3. Què les zones es trobin dos cops al curs amb la Comissió de Formació per
informar sobre la formació que es té previst fer, per tal de millorar la
informació entre les zones i la Comissió de Formació.
4. Que el Comitè Català fos un espai on compartir les vivències de les zones.
5. Que els punts de l’ordre del dia del Comitè Català es pugui preparar amb el
petit comitè de zona o amb el Consiliari de Zona, per així millorar la seva
dinàmica
6. Que entre Consell i Consell es faci formació sobre l’actualització del Pla
d’Iniciació
7. Que les zones agafin més protagonisme i que demanin ajuda si ho necessiten
8. Que els responsables es puguin seguir formant als Comitès
9. Treballar perquè a les diòcesis que hi hagi més d’una zona es pugui crear un
comitè diocesà que s’impliqui en el tot allò que sigui possible a nivell
diocesà, per exemple en la Pastoral Obrera, l’Acció Catòlica, etc...
10. Què a la primera reunió del Comitè que es parli de les tasques fixes que hi ha
al Moviment i que es reparteixin
11. Treballar perquè la responsabilitat es vegi com una crida a l’evangelització i
com un servei als demés.
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12. Pautar mol més del que ja està, com fer un traspàs de Responsabilitat a
nivell de Zona/Diòcesi i Comissions

