
ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

Normes de
Funcionament

de l’ACO





ORGANITZACIÓ

0. PRELIMINAR
Les següents normes es consideraran com transitòries 

fins que s’adopti un nou model que defineixi l’incorporació 
a l’ ACO de noves diòcesis de Catalunya, Les Illes Balears 
o d’altres llocs de l’estat espanyol.

1. GRUP DE REVISIÓ DE VIDA

1.1. COMPOSICIÓ
1.1.1. El grup de revisió de vida és la base de la vida or-

ganitzativa del moviment.

1.1.2. La composició més recomanable dels grups és de 
vuit a deu militants i un/a consiliari/a.

1.2.   MÈTODE DE TREBALL.
El mètode de treball és la revisió de vida obrera. Cada 
grup estableix la seva dinàmica en la periodicitat de 
les reunions, però es recomana que com a  mínim 
es faci una reunió al mes.

1.3. RESPONSABLE DE GRUP
1.3.1. Elecció:  entre els militants s’elegirà un/a responsa-

ble de grup.

1.3.2. Funcions:

  Vetllar per la bona marxa del grup.



  Coordinar el grup amb el moviment.

   Animar les revisions de vida en coordinació amb el/
la  consiliari/a.

 Vetllar i coordinar la participació de cada militant al 
moviment i la seva aportació econòmica.

 Fer un seguiment de la marxa del grup amb el/la 
consiliari/a, tenint en compte els objectius i prioritats 
del moviment.

1.3.3. Durada:

  El responsable de grup es renovarà cada tres cur-
sos, prorrogables una sola vegada. Cada un dels 
militants del grup hauria d’exercir algun cop aquesta 
responsabilitat.

1.4. CONSILIARI/A.
1.4.1. La missió del/la consiliari/a és estar al servei de 

l’experiència, expressió, celebració testimoni de la 

fe a partir del que vivim i fem.

2. COORDINACIÓ DE GRUPS
Cada diòcesi, segons el nombre de grups, s’organitzarà 

en zones i/o federacions. 

2.1.  FEDERACIÓ.

2.1.1. CONCEPTE: és un conjunt de grups de revisió de 
vida coordinats en funció de la proximitat geogràfica. 
La coordinació d’aquests grups es portarà a terme 
en el comitè federal.



2.1.2. COMITÉ FEDERAL.

2.1.2.1. Composició:

 Responsables dels grups de la federació.

 Responsable federal.

 Consiliari/a federal.

 Responsable d’iniciació de la federació.

2.1.2.2. Funcions:

  Coordinar els grups que componen la federació, re-
flexionar sobre la realitat dels grups i potenciar-los.

   Ajudar a viure el sentit de moviment en els militants 
de la federació.

  Representar el moviment davant altres organitza-
cions locals.

  Organitzar les trobades de militants de la federació.

2.1.3. RESPONSABLE FEDERAL

2.1.3.1. Elecció:

  S’elegirà, preferentment, entre els responsables dels 
grups de la federació al Comitè Federal.

2.1.3.2.  Funcions:

   Representar, per delegació de la/el responsable de 
zona, el moviment en l’àmbit de la federació.

   Presidir el comitè federal i qualsevol altre tipus de 
trobada de la federació.

 Vetllar per la bona marxa de la federació.

 Coordinar la federació amb la resta de la zona mi-



tjançant la participació en el comitè de zona.

 Donar suport als responsables dels grups de la 
federació.

2.1.3.3. Durada:  la responsabilitat durarà tres cursos, el 
tercer dels quals coincidirà amb el primer de qui 
el succeirà.

2.1.4. CONSILIARI/A FEDERAL

2.1.4.1. Elecció: 

   S’elegirà entre tots els consiliaris i consiliàries dels 
grups de Rvd de la federació.

2.1.4.2. Funcions: 

 Acompanyar el procés militant dels que componen 
el comitè  des de la memòria i l’experiència de 
l’ACO.

2.1.4.3. Durada:  

 Es renovarà cada tres cursos.

2.2. ZONA

2.2.1. CONCEPTE:  depenent de l’organització que es doni 
a si mateixa una zona pot ser:

 Un conjunt de grups de revisió de vida coordinats en 
funció de la proximitat geogràfica; o bé, un conjunt 
de federacions coordinades en funció de la proxi-
mitat geogràfica.

   La coordinació de la zona la portarà a terme el co-
mitè de zona.



2.2.2. COMITÉ DE ZONA

2.2.2.1. Composició:

 Responsable de cada federació de la zona o de 
cada grup de revisió de vida (segons l’organització 
de la zona).

 Consiliari/a de zona.

 Responsable de zona.

 Responsable d’economia de zona

 Responsable d’iniciació de zona.

 Responsable de formació de zona.

2.2.2.2.  Funcions:

 Compartir la vida dels grups de revisió de vida i de 
les federacions.

 Analitzar les realitats de la zona.

 Organitzar jornades d’estudi o reflexió.

 Fer d’enllaç entre els grups de revisió de vida, o 
entre les federacions, i el comitè general.

 Fer sentir l’expressió de l’ACO en l’àmbit de la 
zona.

 Elegir, preferentment entre els seus membres, quan 
es consideri necessari, els components d’un comitè 
permanent de zona.

 Responsabilitzar-se de la iniciació a la zona.

 Vetllar perquè es duguin a terme els objectius del 
moviment i les prioritats del Consell.



2.2.3.  RESPONSABLE DE ZONA

2.2.3.1. Elecció: 

 S’elegirà, preferentment, entre els responsables 
dels grups i/o federacions de la zona al Comitè de 
zona.

2.2.3.2. Funcions:

 Representar, per delegació dels presidents, el mo-
viment en l’àmbit de la zona.

 Presidir el comitè de zona i qualsevol altre tipus de 
trobada de zona.

 Vetllar per la bona marxa de la zona.

 Coordinar la zona amb la resta del moviment mit-
jançant la participació en el comitè general.

 Donar suport als responsables de grup i/o federals 
de la zona.

2.2.3.3. Durada:

 La responsabilitat durarà tres cursos, el tercer dels 
quals coincidirà amb el primer de qui el succeirà.

2.2.4. RESPONSABLE D’ECONOMIA DE ZONA

2.2.4.1. Elecció: 

 El comitè de zona l’escollirà entre els militants de 
la zona.

2.2.4.2.  Funcions:

 Ajudar els grups de la zona a assumir el grau de 
responsabilitat que els correspon en l’economia del 
moviment.



 Elaborar el pressupost anual de la zona i presentar 
el corresponent balanç.

 Participar en la comissió d’economia per coordinar-
se amb els/les responsables d’economia de les 
altres zones i amb el/la responsable d’economia 
del moviment.

2.2.4.3. Durada: 

 La responsabilitat durarà tres cursos, el tercer dels 
quals coincidirà amb el primer de qui el succeirà.

2.2.5 CONSILIARI/A DE ZONA

2.2.5.1.Elecció: 

 S’elegirà entre tots els consiliaris i consiliàries dels 
grups de Rvd de la zona.

2.2.5.2. Funcions: 

 Acompanyar el procés militant dels que compo-
nen el comitè des de la memòria i l’experiència de 
l’ACO.

2.2.5.3.Durada:  

 Es renovarà cada tres cursos.

3. COMISSIONS DE TREBALL

3.1. CONCEPTE. 

Són grups creats especialment per delegació del 
comitè general per atendre necessitats específiques 
que es plantegen en el si del moviment.



3.2. COMPOSICIÓ.

Componen cada comissió el nombre de militants que 
es consideri adequat. Es procurarà que hi participin 
militants de les diverses zones.

3.3. RESPONSABLE DE COMISSIÓ

3.3.1. El/la responsable de cada comissió de treball (ex-
cepte en la d’economia) és elegit pels membres que 
la componen.

3.3.2. El/la responsable de cada comissió de treball parti-
cipa en el comitè general.

4. COMITÉ GENERAL

4.1. COMPOSICIÓ:

 President i presidenta.

 Consiliari/a general.

 Coordinador/a general.

 Responsables de les diòcesis i/o de  les zones.

 Consiliaris/es de les diòcesis i/o de  les zones.

 Responsables de comissions de treball: Iniciació, 
Butlletí, Economia, Dones, Formació i les que es 
cregui oportú.

4.2. FUNCIONS:

 Revisar, clarificar i planificar la missió de l’ACO dins 
el món obrer com a portadors de la Bona Nova.

 Programar i revisar la marxa del moviment d’acord 
amb les prioritats i decisions del Consell.



 Impulsar i coordinar les experiències i activitats de 
les zones.

 Promoure la reflexió sobre la situació i les 
interpel·lacions que ens vénen de la classe obrera 
i dels sectors més empobrits i marginats del món.

 Convocar, coordinar i dinamitzar la celebració 
del Consell en convocatòria ordinària o extraor-
dinària.

 Preparar jornades d’estudi, reflexió i aprofundi-
ment.

 Designar les persones més idònies per a les respon-
sabilitats de coordinador/a general, Responsable 
d’economia del moviment i delegar representacions 
i altres responsabilitats o funcions (administrati-
ves...).

 Responsabilitzar militants o comissions per dur a 
terme determinades tasques en un moment deter-
minat.

 Organitzar i impulsar l’elecció de càrrecs per cobrir 
les vacants o la substitució d’aquells que no com-
pleixin les funcions pròpies de la seva responsabi-
litat.

 Procurar estendre l’ACO on no hi hagi el moviment, 
coordinant i donant suport a les diverses realitats 
d’iniciació de les zones, i potenciar-la en els am-
bients més populars.

 Tenir cura de les relacions amb altres moviments i 
realitats eclesials i civils, moviments afins en l’àmbit 
nacional, estatal i internacional, i la relació amb la 
jerarquia eclesial.



 Reunir-se habitualment cada mes.

5. COMITE PERMANENT
5.1. COMPOSICIÓ:

 President i Presidenta.

 Consiliari/a general.

 Coordinador/a general.

 Responsable iniciació.

 Responsable d’economia del moviment.

5.2. FUNCIONS:

 Executar els acords del comitè general.

 Prendre decis ions davant  de s i tuacions 
d’urgència.

 Preparar l’ordre del dia i fer propostes per al comitè 
general.

 Estar representat en les reunions i jornades de 
consiliaris/es.

 Reunir-se setmanalment, i sempre que les neces-
sitats ho exigeixen.

6. PRESIDENCIA

6.1. ELECCIÓ DELS PRESIDENTS

6.1.1. El president i la presidenta seran escollits en una 
Jornada General (actualment 12 d’octubre) pels 
responsables o representants dels grups presents, 
prèviament constituïts en Consell Extraordinari i 



d’acord amb la normativa d’eleccions existent a tal 
efecte.

6.1.2. Perquè l’elecció sigui vàlida serà necessària la mei-
tat més un dels vots, en una primera votació. Si cal 
procedir a una segona votació n’hi haurà prou per 
ser escollit amb l’obtenció de la majoria relativa.

6.2. FUNCIONS:

 Representar legalment el moviment.

 Presidir el comitè permanent i el comitè general, i 
conduir a bon terme l’ordre del dia de les reunions 
de cada comitè.

 Poder delegar les seves funcions, per a qüestions 
puntuals, en les persones que creguin adients.

6.3. DURADA: 

 La responsabilitat de president i de presidenta du-
rarà quatre cursos improrrogables. Cada dos cursos 
es renovarà un dels dos presidents.

7. CONSILIARI/A GENERAL

7.1. ELECCIÓ:

 El comitè general, havent escoltat primerament 
l’opinió dels grups, proposarà una terna (del conjunt 
dels consiliaris/es més votats en Consell) al bisbe 
de la diòcesi, el qual decidirà el nomenament.

7.2.  FUNCIONS:

 Coordinar tots els consiliaris/es del moviment.

 Vetllar, amb els responsables de zona, perquè a 



cada nivell del moviment hi hagi els consiliaris/es 
que el moviment necessita.

 Formar part del comitè permanent i del comitè ge-
neral.

7.3. DURADA:  

 El mandat serà per un període de quatre cursos. 

8. RESPONSABLE D’ECONOMIA DEL MOVIMENT

8.1. ELECCIÓ: 
 Serà escollit pel Comitè General entre els/les mili-

tants més idonis.

8.2. FUNCIONS:

 Vetllar per la bona gestió dels fons econòmics i 
perquè els llibres de comptabilitat estiguin portats 
correctament d’acord amb les normes vigents.

 Controlar els cobraments i pagaments i la marxa 
del pressupost anual.

 Informar trimestralment al Comitè General de la 
situació econòmica del moviment.

 Elaborar propostes encaminades a l’autofinançament 
del moviment, la millora de la gestió econòmica i 
l’obtenció de recursos.

 Vetllar perquè les despeses de les zones s’adeqüin 
als criteris establerts.

 Fer seguiment de les subvencions que es dema-
nin.

 Formar part del comitè general i del comitè perma-
nent.



8.3. DURADA:

 El mandat del/la Responsable d’economia del mo-
viment té una durada de quatre cursos.

9. COORDINADOR/A GENERAL.

9.1. ELECCIÓ:  

 Serà escollit/da pel Comitè General entre els/les 
militants més idonis.

9.2. FUNCIONS:

 Executar les tasques que li delegui el comitè per-
manent i el comitè general.

 Ajudar en el creixement de l’ACO, mitjançant con-
tactes a tot nivell.

 Formar part del comitè permanent i del comitè ge-
neral.

 Assumir les funcions de secretari/a del moviment:

 Custodiar els llibres d’actes i documents.

 Portar al dia la relació dels membres del moviment 
i la correspondència.

 Redactar les actes del comitè general i del comitè 
permanent.

10. JORNADA GENERAL

10.1.CARACTERÍSTIQUES: 

Jornada oberta a tots els militants i simpatitzants 
d’ACO. S’hi combinen la reflexió, la celebració i la 
festa.



10.2. FUNCIONS:

 Acollir, desenvolupar i assumir les prioritats del 
Consell.

 Elegir cada dos cursos el president o presidenta, 
segons qui correspongui.

11. EL CONSELL ORDINARI

11.1. DEFINICIÓ:  

És l’òrgan màxim del moviment ACO en el qual es-
tan representats totes i tots els militants. Es reuneix 
cada quatre cursos de forma ordinària.

11.2. COMPOSICIÓ:

 Un delegat delegada de cada grup de revisió de 
vida (el/la responsable, si pot ser). L’antiguitat del 
grup a l’ACO ha de ser superior a un curs i estar al 
corrent de la cotització.

 Tots els membres del comitè general, els quals 
només tindran veu, llevat que algú sigui el delegat 
delegadadel seu grup.

 El Consell estarà obert a tota la resta de militants i 
consiliaris/es que hi vulguin assistir, els quals només 
tindran veu. 

11.3.   FUNCIONS:

 Revisar el funcionament general del moviment. 
Fer balanç de la feina feta durant quatre cursos. 
El comitè permanent ha de redactar i presentar un 
informe que tingui en compte la marxa dels grups, 
les jornades d’estudi i reflexió, l’extensió del movi-
ment i les relacions que manté.



 Analitzar fins a quin punt s’han complert les prioritats 
i directrius establertes en l’anterior consell ordinari.

 Revisar els mitjans que ens donem per avançar, 
la gestió i confecció del butlletí, l’economia, 
l’organització, etc.

 Determinar les orientacions i objectius per als quatre 
cursos vinents.

 Revisar els mitjans que l’ACO utilitza per al seu fun-
cionament: reunions generals per zones, jornades, 
butlletí, cotització, etc.

 Decidir sobre qualsevol problemàtica interna del 
moviment.

 Aprovar o modificar els Estatuts.

 Aprovar o modificar el Document d’identitat de l’ 
ACO.

 Aprovar o modificar les Normes de Funciona-
ment. 

 Nomenar consiliaris/es per presentar al comitè 
general, que proposarà una terna als bisbes de las 
diòcesis per a l’elecció del/la consiliari/a general. 

11.4. CONVOCATÒRIA I PREPARACIÓ

11.4.1.  La preparació del Consell anirà a càrrec d’una o 
vàries comissions en què estaran representats el 
comitè general, les zones i els/les consiliaris/es. 
El comitè general proposarà els components de la 
mesa, els quals hauran de ser aprovats pel mateix 
Consell.



11.4.2. L’ordre del dia del Consell ha d’enviar-se a tots els 
grups almenys un mes abans de la celebració.

11.4.3. En iniciar-se el Consell s’aprovarà l’ordre del dia 
proposat i el reglament intern per assegurar un 
bon funcionament.

11.4.4. La persona delegada per cada grup que parti-
cipa en el Consell, habitualment el responsable 
del grup, ha de preparar el treball amb els altres 
membres del grup per poder actuar sempre en 
representació d’aquest i defensar les esmenes i 
propostes presentades pel grup. Dins el Consell, 
malgrat tenir en compte el criteri del grup, actuarà 
segons el propi criteri, del qual donarà compte 
posteriorment al grup en cas de canvis.

11.4.5. VOT.- Cada delegat delegada té un vot. Només es 
podrà delegar el vot quant hi hagi elecció de per-
sones. Els acords es prenen per majoria absoluta 

dels delegats delegades presents en el Consell, 
però les qüestions que impliquen els trets defini-
toris de l’ACO requeriran la majoria de dos terços, 
dels delegats delegades presents en el Consell.

12. EL CONSELL EXTRAORDINARI

12.1.  FUNCIONS:

 Elegir el president i la presidenta.

 Decidir sobre qualsevol qüestió interna del movi-
ment per raons d’urgència.

 Solament podrà decidir sobre les qüestions que 
figurin a l’ordre del dia establert pels convocants.



12.2. CONVOCATÒRIA DEL CONSELL EXTRAORDINA-
RI:

12.2.1. Pot ser convocat pel comitè general en proposta que 
necessitarà el vot afirmatiu de dos terços dels seus 
membres per ser aprovada, a proposta dels militants 
signada per un vint-i-cinc per cent d’aquests.

12.2.2. La mesa serà proposada pels convocants i aprovada 
a l’inici del Consell pels delegats presents.

Aprovat al VIIè Consell
Vic, maig del 2001

Aprovat al VIIIè Consell
Begues, maig del 2005
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