XIè CONSELL D’ACO. Instruccions Treball de grups

A partir dels resultats de l’enquesta de l’ACO (els quals podeu consultar de manera més ampliada a http://acocat.org/mediateca/resultatsenquestes-catal-pre-consell-aco i http://acocat.org/mediateca/resultats-enquestes-castell-pre-consell-aco) i el treball que es va fer al Comitè
General Extraordinari (21 i 22 de gener del 2017), us presentem aquest document que pretén ser una eina preparatòria de l’XIè Consell.
Abans d’entrar en matèria us proposem llegir i interioritzar la pregària preparatòria del Consell (http://acocat.org/comunitat-oberta/pregria/preg-ria-lxi-consell) i el passatge Mateu 5, 13-16:
Sal de la terra i llum del món
»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que
la gent la trepitgi.
»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota
una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així
veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.
Treball que es demana als grups (convindria que hi dediquéssiu almenys una sessió)
a) Document Resum enquesta
Us demanem que el llegiu i el debateu en el grup. Allò que sorgeixi en el debat a partir de les tres grans preguntes (Qui som/Com estem?, Què
fem/Què volem? i Com ho fem?), ho sintetitzeu i ens ho feu arribar. L’estructura del document és ben senzilla:
1) Qui som / Com estem? En aquesta part, veiem com està i com sentim que està l’ACO actualment. Alguns punts tenen la correlació amb
els resultats de l’enquesta i, per una altra banda, també ressaltem algunes dificultats o contradiccions.
2) Què fem / Què volem? En aquesta part, surt reflectit què és el que estem fent i què volem fer, quines necessitats detectem tant a mitjà
com a llarg termini. De la mateixa manera que a l’apartat anterior, alguns punts tenen la correlació amb els resultats de l’enquesta i, per
una altra banda, també ressaltem algunes dificultats o contradiccions.
3) Com ho fem? En aquesta part hi ha les crides i propostes que ens interessaria reflexionar en el Consell i durant els propers tres anys i
que us fem arribar als grups prèviament.
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b) Document d’Identitat
En l’enquesta, dels sis objectius de l’ACO s’ha prioritzat el d’afavorir la pertinença i la responsabilitat al Moviment. Quan vam trobar-nos el
Comitè General el passat gener, vam fer servir el Document d’Identitat de l’ACO. Per a molts de nosaltres, va ser un redescobriment (per als
que ja ho havien llegit) o una descoberta (per als que ho desconeixien) il·lusionant. Vam pensar que una nova mirada al Document d’Identitat
podria ajudar-nos, especialment a totes aquelles persones que no acabem de viure la pertinença al Moviment d’una manera convençuda, com
una crida, una vocació, una opció, un estil de vida, una missió…
Estem convençuts que ens cal conèixer millor el moviment al que pertanyem: la seva identitat, objectius, funcionament, història…, i que per
poder viure la nostra pertinença al moviment cal fer nostres els trets fonamentals de la nostra identitat. Per tant, ja que és bàsic aquest
coneixement, proposem anar a fons en la nostra identitat, per conèixer-la, viure-la, i que cadascú se la senti seva com a membre del moviment.
Us proposem llegir amb aquests “ulls nous” el Document d’identitat (http://acocat.org/mediateca/document-didentitat-aco) i contestar
aquestes preguntes en el grup:
1.
2.
3.

En què us sembla vigent el Document d’identitat?
En quines coses està desfasat?
Quins aspectes us interpel·len i us criden a la conversió personal?

c) Memòria del Pla de comunicació
Us facilitem la memòria del Pla de comunicació i una proposta econòmica perquè decidiu la continuïtat o no.
Retorn al Moviment
El fruit del treball dels documents a) i b) ens ho podeu fer arribar per email a coordinacio@acocat.org com a molt tard el 18 d’abril.

