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Pla de Formació de l’ACO
1. Introducció i motius
L’ACO es defineix a si mateix com un «moviment educatiu.» I tot seguit es detalla:
«Una característica d’ACO, heretada de la JOC, és que som un moviment educatiu.
Perquè:
- La nostra reflexió personal o en grup, parteix sempre de la vida, dels fets, de les
situacions concretes. Això ajuda que tothom participi i expressi les seves vivències,
necessitats i aspiracions.
- Respecta els processos de cada persona, i l’ajuda a créixer en la fe i assumir el seu
compromís en la vida, amb accions que siguin possibles. Impulsa cap a la coherència
amb les opcions preses.
- Potencia la relació i la comunicació entre companys de treball, veïns, etc.»1
Com a conseqüència, la formació és un dels objectius de l’ACO i així s’explicita en el
Document d’Identitat on podem llegir: «En el Moviment ACO hem de vetllar per
comprendre cada persona en la seva situació, procés i història. ACO ha d’acompanyar
cadascú perquè vagi personalitzant la seva experiència de fe i vagi trobant allò que
necessita a cada moment per avançar. Per això ACO organitza jornades de formació,
on s’aprofundeix tant en l’anàlisi de la realitat, com en el coneixement de l’Evangeli i la
teologia per respondre als interrogants de la seva vida i de la seva fe. També ha
d’ajudar a descobrir i avançar en l’oració personal i comunitària.»2
En un altre document bàsic, també hi ha la referència a que dins la consciència/l’opció
de classe és important tenir «memòria crítica del passat (els canvis positius en les
condicions laborals no han vingut sols...); i sentit crític del present (davant la
globalització, la precarietat laboral i nous esclavatges com el consumisme; per no
perdre la visió global, per la igualtat d’homes i dones).»3
Tots aquests trets creiem que poden categoritzar-se en tres eixos pel que fa als
continguts formatius —Formació bàsica del militant, Formació bíblica i teològica i
Formació politicosocial— i que donaran l’estructura del Pla de formació que
proposarem. Un dels mitjans de què disposa l’ACO per nodrir la formació és la
Comissió de formació de què es va dotar el moviment i que continua funcionant. La
Comissió actualment organitza una Jornada anual de formació al moviment i manté la
publicació periòdica de documents en dues col·leccions (Creixem i Anem a fonsDocuments d’ACO).
Davant, però, d’un cert estancament en la Comissió i la constatació de solapaments
(amb la formació que es fa a les zones, amb la Jornada de comunicació o la Jornada
d’iniciació, la Jornada de responsables, els Tallers de Setmana Santa...), el Comitè
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Permanent proposa a la Comissió de formació i al Comitè Català4 constituir un Grup de
treball de formació integrat per gent diversa i interessada en la qüestió5 per tal de
reflexionar sobre la formació a l’ACO i elaborar un Pla de formació pel moviment que
es presentarà i aprovarà, si escau, al Comitè General del 19/01/20196.
Tinguem present també que la Formació és una de les línies d’actuació que van sorgir
de l’XIè Consell (serà la principal durant el curs 2019-2020) i que, de fet, ja l’estem
treballant transversalment des del curs passat al Pla de curs.
2. L’essència de la formació
Adjuntem aquesta reflexió sobre la formació que recull el Pla de curs i que ajuda molt
a emmarcar el fons de la qüestió7:
Formació per a què? Per comunicar Jesucrist de la manera més autèntica, per
penetrar i mirar d’entendre, ni que sigui una mica, el misteri de la creu. Sant
Pau ens invita a predicar un Messies crucificat des de la nostra insignificança.
Encara més, desitjant ser insignificants: Crist no em va enviar a batejar, sinó a
anunciar l’evangeli, i sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu
de Crist no perdi la seva força (1Co 1,17). Així conec el Crist i la força de la
seva resurrecció i puc entrar en comunió amb els seus sofriments, tot
configurant-me a la seva mort (Fl 3,10). Ens volem formar per comunicar Jesús
amb senzillesa, amb el llenguatge de la creu: Els qui van a la perdició tenen per
una insensatesa la doctrina de la creu; però per a nosaltres, els qui som
salvats, és poder de Déu. Diu l’Escriptura: Destruiré la saviesa dels savis i
anul·laré la intel·ligència dels intel·ligents (1Co,18-19). Els camins de Déu
sovint ens costen d’entendre. Formar-nos per entendre aquest camins és una
tasca inacabable, com ho és predicar una insensatesa: Déu ha volgut salvar els
creients per aquesta insensatesa que prediquem (1Co 1,21). Oferir ACO pot
semblar una bogeria. Encara creieu en els pobres, en classes obreres, en
aquestes coses que ja no estan de moda? Jesucrist mort i ressuscitat? Un
fracassat! L’Església? Quina colla! Continua sant Pau: Els jueus demanen
prodigis, i els grecs cerquen saviesa, però nosaltres prediquem un Messies
crucificat, que és un escàndol per als jueus, i per als pagans, una insensatesa
(1Co 1,22-23). Insignificants, febles, cridats a mostrar que Jesús és el nostre
tresor: Germans, fixeu-vos qui sou els qui heu rebut la crida: no n’hi ha gaires
de savis a la manera d’aquest món ni gaires d’influents o de bona família. Ben
al contrari, Déu ha escollit els insensats d’aquest món per confondre els savis;
i ha escollit els febles d’aquest món per confondre els forts (1Co 1,26-27). Per
Déu, que ens ha cridat a la fe, i ens ha ofert el regal de poder viure-la a través
4

La proposta s’aprova en el Comitè Català del 2/06/2018.
Membres del grup de treball: Helena Antó, Pepe Baena, Ignasi del Blanco, Rocío
Elvira, Josep Ferrer, Toni Ferrer, Joan Andreu Parra i Liria Román.
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El grup s’ha trobat en quatre ocasions: 5/09/2018, 26/09/2018, 5/11/2018 i
10/12/2018.
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de l’ACO, encara que no únicament, podem estar units a Jesucrist i
experimentar la felicitat de seguir-lo en comunió amb tota l’Església. Finalment
sant Pau afirma que aquest Jesucrist que seguim, ni que sigui a empentes i
rodolons, és la nostra saviesa: És gràcies a ell [a Déu] que vosaltres viviu en
Jesucrist, ja que Déu ha fet d’ell la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra
santificació i la nostra redempció, perquè, tal com diu l’Escriptura, si algú es
gloria, que es gloriï en el Senyor (1Co 1,30-31). Sí, Jesucrist és la nostra saviesa,
i és en la seva saviesa que ens volem formar.
3. Algunes consideracions prèvies
· Fonts diverses. Si bé en els moments inicials del moviment podríem dir que l’ACO era
la font formativa principal de la qual es nodrien els militants, ara «l’ACO no és l’únic ni
el principal element formatiu de la militància.»8 En un context de multiplicació de
l’oferta formativa, d’especialització... podem dir que els militants es formen a l’ACO,
quant a la fe, l’espiritualitat i el treball, però també a molts altres llocs.
· Públic heterogeni. La militància de l’ACO no és homogènia quant a edats,
procedència, estudis... Aquest fet significa un repte per a la formació ja que ha de
resultar atractiva, inclusiva9 i ha d’aportar un servei a militants molt diversos.
· Necessitat d’avaluar. Hi ha diverses qüestions que ens interroguen: s’aprofita tot el
material que es publica?, la formació que estem donant, explica el moviment?, quina
és la documentació indispensable que han de tenir els responsables de grup? Per això,
considerem necessari conèixer dels militants el grau d’interès i ús de la formació que
facilitem.
· Consorciar i socialitzar. Preparar elements formatius (sigui en el format que sigui:
jornades, documents...) significa un temps i un esforç que, quan sigui oportú, es podria
plantejar co-organitzar (entre diverses zones/diòcesis properes, amb altres entitats) i
socialitzar (prèviament per facilitar-ne la participació i posteriorment compartint els
elements).
4. Eixos de la formació
4.1 Formació bàsica del militant
Aquesta formació, pròpia de l’ACO i que només pot planificar i realitzar el moviment,
és la que facilita les coordenades a la persona en iniciació o al militant sobre en quin
moviment d’acció catòlica especialitzada hi és.
Objectius d’aquesta formació
· Que els militants coneguin i facin seva la identitat del moviment.
· Que els militants interioritzin que aquesta formació és permanent.
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Resum enquesta XIè Consell.
«Vetllar per la inclusió en el moviment (que la tecnologia no desplaci als militants de
més edat)», «Altres maneres d’arribar a la gent, que no tot s’hagi de llegir», del Resum
enquesta XIè Consell.
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· Que els militants de l’ACO puguin fer un repàs en cicles de quatre anys dels elements
essencials que identifiquen el moviment.
· Fomentar els espais de trobada de tots els qui estan en procés d’iniciació al
moviment.
· Que la formació sigui amena i dinàmica i els participants tinguin ganes de repetir.
· Saber atendre la diversitat, els orígens dels militants (els que acaben d’arribar de la
JOC, els que ja porten temps al moviment...) i les etapes vitals (criança, cura de pares
dependents...).
Què integra aquesta formació?
· Document d’identitat:
http://acocat.org/sites/default/files/document_didentitat_.pdf
· Normes de funcionament:
http://acocat.org/sites/default/files/normes_de_funcionament_aco.pdf
· Carta Econòmica:
http://acocat.org/sites/default/files/carta_economica_maig_2013_per_la_web_0.pdf
· Les 4 notes dels moviments d’Acció Catòlica concretades en ACO:
http://acocat.org/sites/default/files/pla_de_curs_2018_cat_web.pdf
· La Pastoral Obrera de toda la Iglesia:
https://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/past-obre.htm
· Document La classe obrera avui:
http://acocat.org/sites/default/files/document_classe_obrera.pdf
· Document Ser militant a l’ACO:
http://acocat.org/sites/default/files/ser_militant_avui.pdf
· Document Ser responsable a l’ACO:
http://acocat.org/sites/default/files/ser_responsable_a_laco_-_catala_1.pdf
· Jornada de responsables
· Tallers de Setmana Santa dedicats a aquest eix
· Revisió de Vida:
Entaular-se amb Jesucrist en la Revisió de Vida
http://acocat.org/sites/default/files/anem_a_fons_2018_cat_web.pdf
Fer Revisió de Vida a l’ACO
http://acocat.org/sites/default/files/document_18catala.pdf
La Revisió de Vida a l’ACO
http://acocat.org/sites/default/files/la_revisio_de_vida.pdf
· L’Estudi d’Evangeli:
Llegir els Evangelis avui
http://acocat.org/sites/default/files/llegir_els_evangelis_avui.pdf
L’Estudi d’Evangeli
http://acocat.org/sites/default/files/lestudi_devangeli.pdf
· Petita història de l’ACO (Cronologia, algun escrit dels fundadors...):
http://acocat.org/cronologia
Com es pot impartir?
· Dues Jornades de formació bàsica del militant a l’any per a tot el moviment posant
l’accent en algun punt concret de la formació bàsica. Aquestes Jornades substituirien
les actuals Jornada d’iniciació i Jornada de formació anuals del moviment.
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· Jornades específiques de formació a les zones d’acord amb les seves necessitats.
a) En relació a la prioritat de curs. Es proposa lliurar a l’inici de curs a cada
responsable de zona un document on pugui veure què ha fet i publicat el
moviment respecte la prioritat de curs (darrers tallers de Setmana Santa,
ponències, Anem a fons o Creixem). D’aquesta manera, si la zona ho veu oportú
en algun moment es poden posar en contacte autors/ponents amb la zona per
realitzar alguna jornada.
b) En relació a la formació bàsica del militant. Les zones haurien de fer la
demanda a les Comissions d’iniciació o de formació. L’ideal seria enviar a cada
zona un Qüestionari amb l’oferta de continguts que fa la Comissió de formació i
on la zona pugui relacionar quines són les seves necessitats.
· Igualment i complementàriament, proposem un Pla d’acollida per les persones
acabades d’entrar al moviment:
a) Persones soles. Cada any fer una crida al conjunt d’aquestes persones i
convocar-les consensuant data i tema a una jornada formativa específica a la
seu de l’ACO.
b) Grups que s’inicien. Visitar el grup per explicar el moviment ACO. Assegurar-ho
en primer lloc des de la Zona, amb l’acompanyament, si escau, de la Comissió
d’iniciació.
Qui ho faria?
· Jornades de formació bàsica del militant: organitzen les Comissions d’iniciació i de
formació.
· Formació a les zones: equip voluntari de militants formats a tal efecte. Intuïm que hi
ha un substrat de militants (amb recorregut, que es creuen el moviment i amb
disponibilitat de temps) que podrien vincular-se a projectes concrets i de durada
ajustada, com ara formar part d’equips formatius (2-3 persones) que tindrien com a
missió dissenyar i configurar els continguts relacionats amb la Formació bàsica del
militant i anar a les zones que ho demanin a impartir-los.
Quina metodologia i format?
· Com sempre, defugim de les classes magistrals, les sessions poden estructurar-se en
un punt de partida amb unes preguntes suggerides i deixar espai per a l’estudi
personal, la reflexió compartida en grup i l’animació al compromís.
· És una oportunitat, també, per donar veu al testimoni de militants històrics que
poden explicar el sentit dels documents bàsics de l’ACO.
· La formació presencial ha de ser atractiva per un públic divers (militants joves més
avesats a les tecnologies i militants grans amb menors o cap habilitat en aquest
aspecte).
· Intentar donar un format visual a algun element, per exemple, petita història de
l’ACO (en un breu vídeo).
4.2. Formació bíblica i teològica
Pel que fa a aquest eix, a banda de tot el treball de fer emergir i posar en valor el que
ja s’ha fet, seria desitjable que un equip format per 2-3 consiliaris fes una proposta
d’un itinerari formatiu bíblic i teològic que hauria de seguir cada militant. Igualment,
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aquest equip a partir de tot el treball que hi ha fet, hauria de detectar carències
temàtiques de cara a futurs documents que s’encarregaran (intuïm que l’aspecte
celebratiu de la fe o els sagraments, no estan gaire desenvolupats).
Dins aquest eix contemplem AT i NT, interpretació de la Bíblia i l’esdeveniment de Déu
en la vida amb perspectiva de gènere, pregària, teologies contextuals (feminista, de les
migracions, de l’alliberament…), els sagraments... La visió és poder desenvolupar els
quatre aspectes de la fe: fe formada, fe viscuda, fe celebrada i fe transformadora.
També caldrà estar atents a aquells documents i xerrades formatives que
disposin/organitzin altres agents que no siguin l’ACO i que ens puguin ser útils, i la
possibilitat de coproduir i coorganitzar documents i/o xerrades en comú.
Objectius d’aquesta formació
· Cultivar l’espiritualitat del militant, com a espai que permet mantenir tot el
compromís i l’acció i, sobretot, una manera de fer. Ajudar a lligar vida i Evangeli.
· Donar un fonament sòlid teològico-bíblic als militants per poder contextualitzar millor
la fe i, a més, poder ser bons iniciadors d’altres persones en el seguiment del Crist (ja
sigui a l’ACO o en altre espai).
· Fer evolucionar l’espiritualitat bàsica del militant que, intuïm, no ha evolucionat tant
com ho ha fet l’acció.
· Animar els grups de RdV a que estudiïn i treballin aquests documents col·lectivament
en les reunions que tenen.
· Gaudir al celebrar la nostra fe a nivell personal i comunitari.
Què integra aquesta formació?
· Anem a fons-Documents d’ACO, Creixem i Dossiers (Butlletí i Salillum) publicats en
referència a aquest eix.
· Tallers de Setmana Santa dedicats a aquest eix.
Com es pot impartir?
· Proposar 1-2 d’aquests documents l’any (preferentment que estiguin relacionats amb
la prioritat o la línia de treball de curs) i revisitar-los.
Qui ho faria?
· Comissió de formació.
· Equip de 2-3 consiliaris.
· Comissió de comunicació.
Quina metodologia i format?
· Presentació del material per part de l’autor en un breu vídeo i notícia en e-butlletí.
· Facilitar als grups unes preguntes/pistes que convidin al treball individual/grupal.
4.3.

Formació políticosocial
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Dins aquest eix contemplem temes com Doctrina Social de l’Església, història del món
obrer, sindicalisme, cooperativisme, món veïnal, teixit associatiu, feminisme,
interculturalitat, referències polítiques...
És important tenir present que quan organitzem jornades formatives d’aquest tipus
siguin en format obert, no només per un consum exclusiu de la militància, sinó que ens
puguin servir per convidar simpatitzants i altres persones interessades.
Objectius d’aquesta formació
· Fonamentar l’espiritualitat militant.
· Reflexionar i prendre consciència de a on hem d’estar compromesos.
· Educar la mirada per una lectura creient d’una realitat que és canviant i dinàmica.
Aprendre a saber mirar el que està passant.
· Saber mantenir una mirada crítica davant la sobreexposició als mitjans i la seva
influència, els mantres que es van repetint...
· Tenir una visió política de l’Evangeli.
· Socialitzar la formació que es rep (tant dins l’ACO com fora del moviment, aquella
que sigui pertinent) al conjunt del moviment.
Què integra aquesta formació?
· Dossiers publicats a Butlletí i Salillum.
· Jornades de formació que fan les zones.
· Jornada de comunicació.
· Jornades de Pastoral Obrera.
· Cursos organitzats o co-organitzats per Pastoral Obrera.
· Visites formatives (Fira de l’Economia Solidària de Catalunya...).
· Alternatives al sistema dominant (sessions acompanyades per economistes
alternatius com Miren Etxezarreta, Rafa Allepuz...; documents interessants del Fòrum
creient de pensament ètic i econòmic...).
Com es pot impartir?
· Atès que aquesta formació la imparteixen molts altres actors (Cristianisme i Justícia,
Justícia i Pau, Audir, Fundació Joan Maragall...) hem de seleccionar aquella que sigui
apropiada per als nostres militants i proposar-la (via agenda web, e-butlletí, xarxes
socials...).
· Seríem capaços d’unir esforços amb alguna d’aquestes entitats i co-organitzar algun
curs, jornada?
Qui ho faria?
· Proposem crear la figura dels relators col·laboratius, és a dir, militants que prenen
nota en les Jornades i pengen els documents a internet, accessibles per a tothom.
Teniu un exemple a l’enllaç: http://xes.cat/2018/10/30/et-vas-perdre-la-fesc2018consulta-la-relatoria-collaborativa/.
· Els mateixos militants que assisteixin a formacions o jornades organitzades fora del
moviment poden compartir el pòsit que els ha deixat en e-butlletí, web...
Quina metodologia i format?
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· Com sempre, defugim de les classes magistrals, les sessions poden estructurar-se en
un punt de partida amb unes preguntes suggerides i deixar espai per a l’estudi
personal, la reflexió compartida en grup i l’animació al compromís.
· La formació presencial ha de ser atractiva per un públic divers (militants joves més
avesats a les tecnologies i militants grans amb menors o cap habilitat en aquest
aspecte).
· Presentació del material per part de l’autor en un breu vídeo i notícia en e-butlletí.
5. Addenda
En els treballs del grup hem debatut, sense aprofundir-hi, sobre la conveniència o no
de fusionar les Comissions de formació i d’iniciació ja que veiem que hi ha moltes
convergències. En altres moviments, de fet, ja és així, com ara el MIJAC. Creiem que no
hem de ser esclaus dels mitjans i les dues comissions, amb l’acompanyament del
Comitè Permanent, haurien de fer un discerniment sobre aquest fet.
Com a mínim, sí cal que ambdues comissions treballin molt de costat. També
s’observa que la Iniciació té més a veure amb l’evangelització i l’acompanyament, que
amb formació en qüestions concretes. En aquest sentit, recomanem que les
Comissions de formació, iniciació i comunicació tinguin una trobada a inici de curs
per consensuar el treball i repartir tasques.
Una altra qüestió inajornable és l’enfortiment de la Comissió de formació amb nous
membres il·lusionats per tirar endavant aquest Pla de formació. En aquest sentit, tant
convenen persones en representació de les zones (per millorar-ne la coordinació) com
persones interessades en la qüestió que no necessàriament representin a les zones de
les quals formen part.
Per últim, no hem abordat la formació a Consiliaris. Més enllà de les Jornades anuals
de consiliaris, cal assegurar que els nous consiliaris que entren al moviment el
coneguin i tinguin clares les coordenades. En aquest sentit, ja hi ha figures funcionant
com els co-consiliaris que acompanyen durant un temps la persona novella en aquesta
funció.
6. Annex amb les publicacions d’ACO agrupades en els tres eixos (actualitzat
desembre 2018)
Formació bàsica
Títol
L’opció pels
pobres

Tipus
Doc

Fer RdV a l’ACO

Doc

Els infants: obrir

Doc

Formació bíblico-teològica
Títol
Tipus
Acollir la
Doc
persona en la
seva dignitat de
filla de Déu
Fe en Jesucrist
Creixem
avui
En nom de
Dossier

Formació políticosocial
Títol
Tipus
Notes sobre la
Doc
crisi econòmica
La política per
al bé de tots
Militància

Doc
Doc
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Formació bàsica
Títol
portes i preparar
camins
Ser consiliari o
consiliària a l’ACO

Tipus

Doc

El retrat del
moviment
Ser militant avui

Doc

L’evangelització

Doc

La RdV a l’ACO

Doc

Estudi d’Evangeli

Doc

Formació bíblico-teològica
Títol
Tipus
Jesús al món
obrer
Els infants: obrir Doc
portes i
preparar camins
La indignació de Doc
Jesús
Els llibres bíblics Doc
dels profetes

Dossier

Doc

Compromís
amb la
immigració

Dossier

Anem a
fons

La tortura

Dossier

Directiva
Bolkestein
Pobres de
Chiapas

Dossier

Doc

Doc

L’Evangeli de
Marc

Doc

L’autenticitat
militant

Doc

Viuen en Déu

Doc

Ser responsable a
l’ACO
Entaular-se amb
Jesucrist en la
RdV

Doc

Doc

L’espiritualitat de
la RdV

Dossier

Llegir els
evangelis
Jesucrist fa
possible l’home
i la dona nous i
els impulsa al
compromís
Conflictes i
decepcions de
Jesús a
l’evangeli de
Marc

La iniciació a
l’ACO

Dossier
Joia i esperança

Història de l’Acció
Catòlica

?

Ser Església-Fer

?

Reforma laboral Dossier
Elementos para
una conciencia
cristiana en el
nuevo contexto
que vivimos
Parlem de
pensions
Per què parlem
del
decreixement a
l’ACO?
Responsable i
solidaris en un
món
consumista
Inserció social i
laboral, justícia i
medi ambient

Pau, l’apòstol
de Jesucrist
En què creiem?

Anem a
fons

Formació políticosocial
Títol
Tipus
sociopolítica i
espiritualitat
Treball digne
Anem a
fons

Doc

Dossier

Dossier
Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Espiritualidad
Dossier
para tiempos de
crisis
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Formació bàsica
Títol
Església
La tasca del
responsable
El compromís
militant
Per què cotitzo?
L’opció
preferencial pel
pobres

Tipus

Formació bíblico-teològica Formació políticosocial
Títol
Tipus
Títol
Tipus

Dossier

Podem
aprendre de les
crisis que ens
narra la Bíblia?
Dossier Espiritualitat
evangèlica i
encarnada...
Creixem Parlar de la
mort amb els
infants
Dossier Pa compartit,
partit i repartit
El Regne de Déu
La pregària dels
deixebles
Paràboles i
acció
alliberadora
Preguem amb
els Salms
Del fracàs a
l’esperança
L’Eucaristia

Dossier

Dossier
Creixem
Creixem
Creixem
Creixem
Creixem
Dossier
Creixem

7. Mapa del nou Pla de formació ACO
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