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Informe de Gestió 2017-2022 

Comitè General 

 

 

Introducció 

 

Acció Catòlica Obrera, ACO, és un moviment que ha complert 69 anys i es caracteritza per 

ser una església molt de base, arrelada en el missatge de Jesús i amb una opció clara per 

ser classe treballadora i per comprometre’s amb la classe treballadora. 

 

L’ACO té uns 736 militants a Catalunya (principalment), Madrid, Còrdova i Alacant. Es 

tracta d’un col·lectiu de persones molt divers, la majoria amb edats compreses entre els 

30 i els 65 anys. Molts militants d’ACO tenen ocupacions relacionades amb el treball social 

i l’ensenyament, entre moltes altres, i també estan compromesos sindicalment, en 

associacions de veïns, en AMPES, en parròquies... Ens organitzem en grups o equips en 

els quals vivim la fe en Jesús en comunitat. Aprenem la difícil tasca de viure i projectar 

l’Evangeli, acompanyats de l’Esperit, que ens dona esperança. 

 

El Comitè General de l’ACO està format pel president i la presidenta, el consiliari/a 

general, el coordinador/a general, el responsable i el consiliari/a de cada diòcesi i/o zona i 

responsables de les comissions de treball. Es reuneix aproximadament cada dos mesos o 

en funció de les necessitats expressades per les persones membres i, entre moltes altres 

tasques, programa i revisa la marxa del Moviment d’acord amb les prioritats i decisions 

del Consell i impulsa i coordina les experiències i activitats de les zones, a més 

d’organitzar trobades comunitàries de formació i de celebració de la fe.  

 

El Comitè Català es reunia més o menys cada dos mesos abans de la pandèmia de la 

Covid-19. Arran de la pandèmia, es va decidir que els comitès catalans passessin a ser 

comitès generals, celebrats per via telemàtica, per integrar més àmpliament en la 

dinàmica del moviment a les persones responsables de les diòcesis d’Orihuela- Alacant, 

Còrdova i Madrid. Ara el Comitè General es convoca en format híbrid (de forma presencial 

als locals de la parròquia de Santa Madrona de Barcelona i alhora per via telemàtica a 

través de la plataforma Zoom per a les persones responsables de les diòcesis de fora de 

Catalunya i per aquelles de Catalunya que no hi puguin assistir de forma presencial). 
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El Comitè Permanent, que aplega el president i la presidenta, el consiliari general, la 

coordinadora i les persones responsables de les cinc comissions de treball, es reuneix 

ordinàriament des d’aquest curs un cop cada 15 dies i sempre que calgui per qualsevol 

tema urgent a tractar.  

 

Des del XI Consell de l’ACO, celebrat al maig del 2017 a Begues (Barcelona), s’ha de fer 

esment de diferents aspectes destacables: 

 

A causa de la pandèmia per la Covid 19, es va haver d’ajornar el XII Consell, que s’hauria 

d’haver celebrat al maig del 2021. Van ser dos anys durs pel confinament, per no poder fer 

trobades de manera presencial. El moviment es va haver d’adaptar a la via telemàtica. Pel 

mateix motiu, tant els grups de Revisió de Vida com les zones i diòcesis van haver de fer 

canvis en la seva manera de reunir-se. La sacsejada de la pandèmia va comportar, al si de 

l’ACO, una presa de consciència de la seva fragilitat, interdependència i de moltes coses 

que demanaven ser reflexionades i interioritzades. Va marcar un abans i un després a la 

vida dels grups i de tot el moviment en general. 

 

Malgrat tot, s’ha de posar en valor que el moviment va continuar celebrant les trobades 

habituals buscant alternatives, tant en format telemàtic com híbrid, i des d’aquest any 

s’han tornat a recuperar la presencialitat i els moments de convivència i relació, de 

coneixement mutu i l’experiència de caminar junts com a moviment: Jornada General del 

12 d’octubre, Trobades de Responsables, Setmana Santa, Exercicis d’Estiu, etc. 

 

Des del novembre del 2018, s’han realitzat múltiples gestions de cara a aconseguir el 

reconeixement de l’ACO com a moviment obrer dins de la Conferència Episcopal 

Espanyola, tant en trobades presencials com en comunicacions per carta i per correu 

electrònic amb diferents representants de l’Arquebisbat de Barcelona i dels altres bisbats 

a les diòcesis on el nostre moviment hi té presència, a més a més de mantenir contactes al 

més alt nivell amb la pròpia Conferència Episcopal. No reproduirem tot el seguit d’escrits i 

reunions que s’han produït en aquesta línia i durant aquests anys, però fruit de tot aquest 

esforç, on s’hi ha implicat molt directament la presidència de l’ACO, des de la primavera 

del 2022 ACO es membre del Consell Assessor de la Pastoral del Trabajo de la CEE a 

Madrid.  

 

Dues militants de l’ACO són les màximes representants de la Pastoral Obrera a Catalunya i 

a Barcelona. Mercè Solé és la directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera 
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de Catalunya i Liria Román és la directora de la Pastoral Obrera de Barcelona. L’ACO té 

una participació activa a tots els equips de Pastoral Obrera on hi és present. 

 

En l’àmbit internacional, l’ACO és membre del grup coordinador del Moviment de 

Treballadors Cristians d’Europa (MTCE) i també forma part del Moviment Mundial de 

Treballadors Cristians (MMTC). Un consiliari de l’ACO, Josep Jiménez Montejo, ha estat 

consiliari del MTCE durant quatre anys i ha estat revalidat recentment en el càrrec per dos 

anys més. A més, s’ha de remarcar que Barcelona serà la seu de l’Assemblea del MTCE al 

setembre del 2023 i ACO actuarà com a entitat acollidora. 

 

Des de l’any 2017 i fins el 2022 s’han produït dos canvis de coordinador/a del moviment. A 

més, com a conseqüència de la dificultat del relleu de presidents, s’arriba a aquest Consell 

sense que cap dels dos presidents actuals hagi participat en un Consell de l’ACO fent 

aquesta funció. Per tant, el més antic no pot servir de referent per l’altre. Malgrat les 

dificultats, s’ha fet un esforç entre tots i totes i l’ACO ha continuat funcionant. 

 

Econòmicament, el moviment continua essent autosuficient. Com a novetat, per aquest 

Consell l’Arquebisbat de Barcelona ha concedit a l’ACO una subvenció extraordinària de 

3.000 €. Aquest fet representa un suport material i financer i un reconeixement de la 

tasca de l’ACO des de l’Església. Ara bé, com a associació que és, cada vegada té més 

obligacions legals per complir, amb tot el que això representa pel que fa a l’augment del 

volum de feina tant a Coordinació com a Secretaria. 

 

L’últim Consell es va aprovar la figura del Tècnic de Comunicació i, 5 anys després, a més 

de l’e-butlletí i la revista Salillum, veiem com ha augmentat la nostra presència pública 

d’Acció Catòlica Obrera als mitjans afins, sent actius en mitjans digitals com la nostra 

pàgina web i les xarxes socials (Facebook, Twitter i YouTube). S’ha fet una gran tasca en 

l’àmbit de la comunicació i s’ha de posar en valor. Com a conclusió, per ser visibles i estar 

al món l’ACO necessita les eines esmentades més amunt i això té un cost. 

 

Com a assignatures pendents, queda molt de camí a recórrer per a acollir a les persones 

estrangeres als grups de revisió de vida. També hi ha dificultats en el relleu de 

responsabilitats a nivell de zona, de comissions i de presidents. 
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El treball de les zones i diòcesis 

 

A l’ACO, els grups de Revisió de Vida estan distribuïts en 14 zones i/o diòcesis, cinc d’elles 

a Barcelona. A cada zona, s’han anat organitzant actes diversos (recessos, trobades de 

formació, estudis d’evangeli, celebracions de Nadal i d’Advent, vetlles de pregària, 

trobades dels grups més joves, trobades i assemblees d’inici i de final de curs, etc...), en 

funció de les necessitats de cadascuna d'elles. 

Les zones i/o diòcesis es reuneixen periòdicament (mensualment o bimensualment) en 

l’anomenat Comitè de Zona o Comitè Diocesà per tal de tractar les qüestions generals del 

moviment, estimular i acompanyar als grups i equips en el treball del Pla de Curs i en la 

Revisió de Vida. Organitzen i planifiquen aquestes reunions els Petits Comitès de Zona, on 

hi són presents el/la responsable de Zona, el consiliari o la consiliària de Zona, el secretari 

o secretària i d’altres responsables que la Zona designi. 

 

Diòcesi de Barcelona 

o Zona Baix Llobregat 

o Zona Barcelona Nord 

o Zona Besòs  

o Zona Maresme  

o Zona Nou Barris  

 

Altres diòcesis 

o Diòcesi de Còrdova 

o Diòcesi de Girona  

o Diòcesi de Lleida 

o Diòcesi de Madrid 

o Diòcesi d’Orihuela- Alacant 

o Diòcesi de Sant Feliu 

 Zona Montserrat 

o Diòcesi de Terrassa 

 Zona Vallès Occidental 

 Zona Vallès Oriental  

o Diòcesi de Vic  
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Comissions permanents de treball 

Són grups creats per delegació del Comitè General per atendre les necessitats que es 

plantegen en el Moviment. Formen part de cada comissió les persones militants que es 

consideri adient, tenint en compte que hi estiguin representades diverses zones. En 

l’actualitat, hi ha en marxa les comissions següents: 

o Comunicació 

o Economia 

o Formació 

o Iniciació 

o Internacional 

 

Relació amb altres organismes 

 

Acció Catòlica Obrera participa habitualment en les trobades i plataformes següents:  

 Reunions i  trobades organitzades pel Consell d’Acció Catòlica de Barcelona. 

 Reunions del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. 

 Jornada anual d’estudi de la Pastora Obrera de Catalunya. 

 Reunions de la Pastoral Obrera de Barcelona. 

 Trobades de celebració i reivindicació del Primer de Maig i del Dia Mundial del 

Treball Decent (7 d’octubre). 

 Reunions i actes reivindicatius de la plataforma Dones Alcem la Veu. 

 Reunió anual amb els secretariats diocesans dels moviments que integren la 

Pastoral Obrera. 

 Reunions de la Plataforma d’entitats cristianes amb la immigració. 

 Reunions de la Plataforma Església pel Treball Decent. 

 Participació en les Eucaristies dels Moviments d’Acció Catòlica  de Barcelona, Sant 

Feliu i Terrassa. 

 Participació en les Jornades organitzades per la Pastoral Obrera de Barcelona. 

 Assemblea i Seminari anual del Moviment de Treballadors Cristians d’Europa 

(MTCE). 

 Coordinació del Moviment de Treballadors Cristians d’Europa (MTCE). 

 Trobades organitzades pel Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC).  
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 

 

Reunions del Comitè General 

 21 i 22 de gener: Comitè extraordinari (per treballar el Consell) 

 11 de març: Comitè ordinari 

 6 de maig: Comitè ordinari 

 1 de juliol: Comitè ordinari 

 16 de setembre: Comitè ordinari 

 7 d’octubre: Comitè ordinari 

 16 de desembre: Comitè ordinari 

 

Coordinacions amb les diòcesis de fora de Catalunya 

 21 i 22 de gener a Barcelona 

 11 de novembre a Madrid 

 

Trobades de tot el moviment 

• 18 de febrer, Recés: Jesús fa que tot sigui nou. L’acompanyà Josep Mª Romaguera. 

• 24 i 25 de febrer, Jornades de consiliaris: Com desvetllar, acompanyar i tenir cura de les 

diferents vocacions dels militants. A càrrec de Joan Ramon Marín. 

• 18 de març, II Jornada de Comunicació a la parròquia de Santa Madrona: Comunicar 

l’esperit de l’Evangeli a través d’internet. S’imparteixen tres tallers sobre Facebook, 

Twitter i blogs a càrrec de tres militants de l’ACO: Marta Digón, Ramon Bassas i Joan 

Manel Mayordomo. 

• Del 13 al 16 d’abril, Setmana Santa al Solsonès: Jo faig que tot sigui nou, a càrrec de Jordi 

Fontbona. 

• Del 19 al 21 de maig, XI Consell a Begues: Jo faig que tot sigui nou.  

S’acorden les 3 línies d’actuació: 

1. La corresponsabilitat (curs 2017-2018) 

2. La iniciació (curs 2018-2019) 

3. La formació continuada (curs 2019 – 2020) 

•Del 21 al 25 d’agost, Exercicis d’Estiu a Arbúcies: Jo faig que tot sigui nou. Els acompanyà 

Josep Mª Pujol. 
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• 12 d’octubre, 64ª Jornada General: El pacte per a la reforma horària, ja una política 

pública. Ponència a càrrec de Fabian Mohedano. 

• 19 de novembre, Jornada d’Iniciació: El Jutjar de la Revisió de Vida, a càrrec de Jordi 

Fontbona. 

 

Publicacions 

• Revista Salillum, revista semestral en paper, s’han editat els números 5 i 6. 

• E-butlletí, revista digital, s’edita mensualment. 

• Tríptic Creixem, document monogràfic de formació. S’editen 3 al llarg del curs. 

• Documents d’ACO: Anem a Fons- nº 26: El treball digne, una tasca personal i comunitària. 

Autora: Charo Castelló. 

 

Nota: Totes les publicacions es fan en català i castellà 

 

Relacions amb altres organismes 

• Jornada anual de Formació de la Pastoral Obrera de Catalunya (4 de març). 

• Participació en les Eucaristies dels Moviments d’Acció Catòlica  de Barcelona, Sant Feliu 

i Terrassa (7 de maig i 22 d’octubre). 

 

Relacions internacionals 

• 12 i 13 de gener: participació a la trobada dels moviments de revisió de vida del MTCE a 

París. 

• Participació a l’Assemblea i Seminari anual del Moviment de Treballadors Cristians 

d’Europa (MTCE) celebrat a Àvila al juliol. Tema del Seminari: Treball digne i ocupacions  

precàries  a  Europa: refugiats, precarietat. 

• Participació al Seminari i Assemblea  del MMTC a Àvila al Juliol del 2017. En aquesta  

trobada es van celebrar els 50 anys del  MMTC. Tema del  Seminari: Terra, sostre, treball 

per a una  vida digna. 

• Reunió dels Moviments de Revisió de Vida del MTCE a Birmingham 3  dies al novembre. 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 
 

Reunions del Comitè General 

 20 i 21 de gener: Comitè ordinari 

 10 de març: Comitè ordinari 

 2 de juny: Comitè ordinari 

 15 de setembre: Comitè ordinari 

 6 d’octubre: Comitè ordinari i jornada de formació 

 15 de desembre: Comitè ordinari 

 

 Coordinacions amb les diòcesis de fora de Catalunya 

 20 i 21 de gener a Barcelona 

 

Trobades de tot el moviment 

 17 de febrer, Recés: “Perquè on tens el tresor hi tindràs el cor” (Mt. 6, 21). 

L’acompanyà Oriol Garreta. 

 23 i 24 de febrer, Jornades de Consiliaris i Consiliàries: Ponències sobre 

Acompanyar l’espiritualitat dels militants, a càrrec de Pepe Rodado, i Acompanyar 

els múltiples compromisos dels militants, a càrrec d’Isidre Ferreté. 

 Del 29 de març al 1 d’abril, Setmana Santa a Can Bajona- El Solsonès: “Senyor, 

m’has seduït i m’he deixat seduir” (Jeremies 20, 7), ponència a càrrec de Jesús 

Lanao.  La Setmana Santa l’acompanyà l’Oriol Garreta.                 

 6 d’abril, III Jornada de Comunicació a l’església de Santa Madrona: «La veritat us 

farà lliures» (Jn 8,32). Protegir-se en l’era de la postveritat. Ponents: el periodista 

David Fernández i el fotoperiodista Joan Guerrero.                                                                                                                                       

 22 d’abril,  Jornada de Responsables: Acompanyar, la claror de la mirada, a càrrec 

de Josep J. Montejo. 

 Del 20 al 24 d’agost, Exercicis d’Estiu a Arbúcies: Meditacions sobre els evangelis 

de Lluc. Els acompanyà Joan Codina. 

 12 d’octubre, 65a Jornada General: Viure conscientment, El missatge de Jesús 

segons l’Evangelista Marc, ponència a càrrec de Maria del Mar Albajar. 

Presentació del Pla de Curs 2018-2019 - La Iniciació. 

En el marc de la Jornada General va ser elegit com a nou president del moviment 

per al període 2018-2022 el militant Santi Boza i es va presentar el nou consiliari 

general per al període  2018-2022 Mn. Pepe Baena. 
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 Del 6 al 9 de desembre, Intercanvi amb les diòcesis de Madrid, Alacant i Còrdova a 

Pozuelo de Alarcón (Madrid): L’espiritualitat militant - Fe + Acció, a càrrec de Pepe 

Lozano. 

 

Publicacions 

 Revista Salillum, revista semestral en paper, s’han editat els números 7 i 8. 

 E-butlletí, revista digital, s’edita mensualment. 

 Tríptic Creixem, document monogràfic de formació. S’editen 3 al llarg del curs. 

 Documents d’ACO: Anem a Fons - nº 27: Entaular-se amb Jesucrist en la Revisió de 

Vida. Autor: Jordi Fontbona, amb aportacions d’Oriol Garreta i Pepe Rodado. 

 

Relacions amb altres organismes 

 Participació a la Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya (17 de març). 

 Participació en l’elaboració del manifest per celebrar el Dia Internacional de la 

Dona Treballadora (8 de març). 

 Participació en el Recés (10 de març) i Eucaristies (13 de maig i 28 d’octubre) dels 

Moviments d’Acció Catòlica de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. 

 Participació en les XXIV Jornades de la Pastoral Obrera de España celebrades a 

Àvila del 23 al 25 de novembre: Acompañar en la precariedad. 

 

 Relacions Internacionals 

 Participació com a convidats en l’Assemblea Nacional del moviment ACO de 

França celebrat a St. Etienne del 18 al 21 de maig. 

 Participació en el Seminari Internacional Entendre el món del treball i l’ocupació, 

sota la perspectiva de la qualitat de vida i la dignitat dels treballadors, organitzat pel 

moviment LOC-MTC de Portugal i celebrat a Braga del 7 al 10 de juny. 

 Del 17 al 21 d’octubre: participació a l’Assemblea i Seminari anual del Moviment de 

Treballadors Cristians d’Europa (MTCE) celebrat a Birmingham (Anglaterra) - El 

treball digital, treballar en qualsevol moment i en qualsevol lloc: impacte en els 

treballadors, les seves famílies i la societat. 

En el marc de l’Assemblea General del MTCE, va ser escollit com a consiliari general 

del moviment europeu per al període 2018-2022 Mn. Josep J. Montejo (consiliari 

d’ACO 2014-2018). 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 

 

Reunions del Comitè General 

 19 i 20 de gener: Comitè ordinari 

 16 de març: Comitè ordinari 

 8 de juny: Comitè ordinari 

 14 de setembre: Comitè ordinari 

 5 d’octubre: Comitè ordinari i jornada de formació 

 14 de desembre: Comitè ordinari 

 

Coordinacions amb les diòcesis de fora de Catalunya 

 19 i 20 de gener a Barcelona 

 

Trobades de tot el moviment 

 16 de febrer, Recés: “Aneu per tot arreu i doneu fruit” (Jn. 15, 16). L’acompanyà 

Jordi Espí. 

 22 i 23 de febrer, Jornades de Consiliaris i Consiliàries: Ponències sobre com 

Acompanyar els i les militants de les noves generacions d’ACO. Un repte per tot el 

moviment. 

 24 de març 2019, Jornada d’Iniciació: Re Iniciat. Som llavors i donem fruit. 

 29 de març, IV Jornada de Comunicació, organitzada juntament amb Cristianisme 

i Justícia: Sèries de Televisió, una mirada cristiana amb Sònia Herrera, Maria-José 

Masanet Jordà i Oriol Quintana. 

 Del 18 al 21 d’abril, Setmana Santa a Can Bajona - El Solsonès: “Tireu la xarxa i 

trobareu peix” (cf Jn 21, 6), ponència a càrrec del militant Jaume Palau. La Setmana 

Santa l’acompanyà Jesús Lanao.                                                                                                                                                           

 5 de maig,  Jornada de Responsables: Com transmetre la riquesa del moviment a la 

militància. Testimonis: Oriol Garreta, Javier Cámara, Joan Valls i Montse Ollé. 

 Del 19 al 23 d’agost, Exercicis d’Estiu a Arbúcies: Aneu per tot arreu i doneu fruit. 

El Salteri i la litúrgia de les hores amb l’Olga Nicolau, monja benedictina del 

Monestir de Sant Benet. 

 12 d’octubre, 66a Jornada General:  La Formació, ponència a càrrec de Xavier 

Casanovas. 

Presentació del Pla de Curs 2019-2020 - La Formació. 
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 16 de novembre, Primera Jornada de Formació: AMB LA PARAULA mantenim viva la 

història. 

 

Publicacions 

 Revista Salillum, revista semestral en paper, s’han editat els números 9 i 10.  

 E-butlletí, revista digital, s’edita mensualment. 

 Tríptic Creixem, document monogràfic de formació. S’editen 3 al llarg del curs. 

 

Relacions amb altres organismes 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Catalunya i a la Jornada 

d’Estudi (2 de març).  

 Participació en l’elaboració del manifest per celebrar el Dia Internacional de la 

Dona Treballadora (8 de març). 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Barcelona i a la trobada de 

celebració del Primer de Maig i celebració del Dia Mundial del Treball Decent (7 

d’octubre). 

 Participació en el Recés (10 de març) i Eucaristies (13 de maig i 28 d’octubre) dels 

Moviments d’Acció Catòlica  de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. 

 Participació en les XXV Jornades de la Pastoral Obrera de España celebrades al 

Escorial (Madrid) del 29 de novembre al 1 de desembre. La Pastoral Obrera de toda 

la Iglesia. A los 25 años de su publicación. 

 

Relacions Internacionals 

 Participació al Grup de coordinació del MTCE del 18 a 20 de gener a Wezemaal 

(Bèlgica). Tema: Una vida digna para todos en la  era digital. 

 Participació en el XVII Congrés Nacional del moviment LOC-MTC de Portugal 

Dignificar el treball en l’era digital celebrat a Fàtima del 8 al 9 de juny. 

 Reunió bilateral ACO Espanya - ACO França per treballar sobre la Iniciació, celebrat 

a Barcelona del 13 al 14 de juliol. 

 Del 17 al 20 d’octubre participació a l’Assemblea i Seminari anual del Moviment de 

Treballadors Cristians d’Europa (MTCE) celebrat a Ostende (Bèlgica) - El treball 

digital: entre el desig d’autodeterminació i la necessitat d’un marc jurídic i 

normatives laborals. 



  Informe de gestió del Comitè General 

 

 

P
àg

in
a 
12

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 

 

Reunions del Comitè General 

 25 i 26 de gener: Comitè General ordinari i coordinació amb les diòcesis de la resta 

de l’Estat presencialment a Barcelona. 

 14 de març: Comitè Català ordinari, anul·lat a darrera hora per les darreres notícies 

sobre limitació de desplaçaments i finalment pel decret de l’estat d’alarma. 

 27 de juny: Comitè General ordinari telemàtic, en el qual el coordinador general del 

moviment, Joaquim Villanueva, anuncia que deixarà el càrrec. 

 19 de setembre: Comitè General ordinari telemàtic. 

 3 d’octubre: Formació telemàtica de Responsables de zona i diòcesis i de 

comissions, amb el lema La fraternitat: viure com a germans. En aquesta trobada es 

planteja una Revisió de Vida sobre els sentiments i vivències dels responsables 

durant el temps del Coronavirus. 

 7 de novembre: Comitè General extraordinari telemàtic, amb motiu de la ratificació 

de l’Àngela Rodríguez com a nova coordinadora general del moviment. 

 12 de desembre: Comitè General ordinari. 

 

Coordinacions amb les diòcesis de fora de Catalunya 

Amb motiu de l’evolució de la crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia per la 

Covid-19, durant tot l’any aquestes trobades se celebren per via telefònica o telemàtica. 

 

Trobades de tot el moviment 

 15 de febrer, Recés a la Parròquia Sant Josep Obrer: Espiritualitat i missió en el món 

obrer (als XXV anys del document LA PASTORAL OBRERA DE TOTA L’ESGLÉSIA). 

L’acompanyà Pepe Rodado. 

 22 de febrer, Jornada de Consiliaris i Consiliàries a la Casa d’Exercicis Betània: 

Acompanyar els i les militants a la seva formació. Amb els testimonis dels militants 

Joan Comella, Jordi Corominas, Maite Puga i del grup d’iniciació MotACOS del Baix 

Llobregat. 

 21 de març, Jornada de Formació a la parròquia de Sant Pau del Camp: Pare-Mare, 

ensenya’ns a pregar, anul·lada a darrera hora amb tot el material preparat com a 

conseqüència del decret de l’estat d’alarma i confinament arran de la pandèmia 
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per la Covid-19. Aquesta jornada està pendent de poder celebrar-la en un moment 

en el qual es pugui organitzar de manera presencial. 

 Del 9 al 12 d’abril, Setmana Santa a Can Bajona - El Solsonès: Formació. Companya 

de viatge militant, anul·lada a darrera hora amb tot el material preparat i tota la 

trobada organitzada com a conseqüència de l’evolució de la crisi sanitària. Els 

materials es van enviar a la militància per correu electrònic.                                                                                                                                                           

  30 de maig,  Jornada de Responsables: Llegint els signes del temps del Covid-19. 

Primera trobada en format telemàtic. En un primer moment, es va programar per 

al 16 de maig però es va ajornar fins al dia 30 amb motiu de la pandèmia. Va anar a 

càrrec de la comissió de cures de l’Espai Torre Jussana i amb les aportacions dels i 

de les responsables sobre com estaven vivint els temps de pandèmia. 

 Del 17 al 21 d’agost, Exercicis d’Estiu al Casal de Pau d’Arbúcies, reprogramats 

amb posterioritat a la Casa Santa Elena de Solius: Per vacances continuem 

pregant. Finalment, s’anul·len els exercicis de forma presencial com a 

conseqüència de l’evolució de la crisi sanitària i s’ofereix a les persones 

interessades un material amb diferents pregàries, textos de l’Evangeli i recursos 

per internet per fer una relectura evangèlica de l’experiència del confinament. 

 12 d’octubre, 67a Jornada General: Travessats pel coronavirus, ponència a càrrec de 

Pepa Torres. Jornada realitzada en format telemàtic amb participació de totes les 

zones i diòcesis de l’Estat. Es fa una crida perquè la militància participi a eucaristies 

descentralitzades a les parròquies, en comptes d’organitzar-ne una conjunta.  

o Presentació del Pla de Curs 2020-2021 – Jo soc el cep i vosaltres les sarments. 

o Presentació de la nova proposta de Carta Econòmica del moviment, com a 

treball preparatori de cara al XII Consell de l’ACO. 

 14 de novembre, Jornada de Formació: Llegir la realitat en clau cristiana, amb Jordi 

Tres, consiliari de la zona Montserrat. Format telemàtic. 

 

Publicacions 

 Revista Salillum, amb periodicitat semestral que s’edita en paper. La versió en 

castellà porta per nom LuzySal. S’han publicat els números 11 i 12. Les portades 

s’han dedicat a les entrevistes a la pensadora Victòria Camps i a l’abadessa del 

monestir de Sant Pere de les Puel·les, la germana Esperança Atarés. 

 E-butlletí, revista digital que s’edita mensualment. S’ofereix en versió impresa i 

s’envia per correu postal a la militància que no disposa de correu electrònic. 
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 Tríptic Creixem. Document monogràfic de formació. Es publiquen Diàleg confinat 

amb menors migrants (número 11) i Sanitaris durant la pandèmia (número 12). 

 Quadern formatiu Anem a Fons. Es publica Poesies en temps de confinament 

(número 28). 

 Elaboració dels continguts dels perfils de l’ACO a les xarxes socials: Facebook, 

Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud i Slideshare.  

 

Nota: Totes les publicacions, tant impreses com digitals (excepte a les xarxes socials), 

s’elaboren en català i en castellà. 

 

Relacions amb altres organismes 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Catalunya i a la Jornada 

d’Estudi anual, amb el lema La nostra lluita, el treball decent. Quarta fita: el diàleg 

social a la Casa dels Moviments de la Pastoral Obrera (29 de febrer).  

 Participació en l’elaboració del manifest de la Pastoral Obrera de Catalunya per 

celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora (8 de març). 

 Producció i realització del programa Llevat dins la Pasta, emès amb periodicitat 

setmanal a Ràdio Estel, com a membres de l’equip promotor de l’espai, impulsat 

pel Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, sobre l’actualitat 

del món del treball a la llum de l’Evangeli. 

 Participació a les reunions de la plataforma Dones Creients Alcem la Veu i 

organització de l’acte anual per la dignitat i la igualtat de les dones a l’Església, a la 

plaça de la Catedral. 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Barcelona i a la trobada de 

celebració del Primer de Maig i celebració del Dia Mundial del Treball Decent. 

 

Relacions Internacionals 

 Assistència a la jornada del grup de coordinació del MTCE entre els dies 17 i 19 de 

gener a Wezemaal (Bèlgica). 

 Participació del bureau del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC) al 

Comitè General i d’altres reunions del moviment els dies 25 i 26 de gener a 

Barcelona. 

 Participació a l’assemblea telemàtica del MTCE a l’octubre. 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 
 

Reunions del Comitè General 

 23 de gener: Comitè General ordinari per via telemàtica en què el consiliari general, 

Pepe Baena, condueix un Estudi d’Evangeli centrat en la paràbola dels Talents 

(Mateu 25, 14-30) per aprofundir en la responsabilitat com un repte al moviment. 

Tres expresidentes de l’ACO, Rafi Cáceres, Montse Ribas i Maria Martínez, van 

oferir el seu testimoni. 

 13 de març: Comitè General ordinari per via telemàtica. 

 8 de maig: Comitè General extraordinari per via telemàtica, en el qual s’informa a 

les persones responsables de la convocatòria d’un Consell extraordinari coincidint 

amb la trobada de responsables prevista per al 22 de maig, amb l’objecte d’escollir 

nova presidenta de l’ACO, en haver-se presentat dues candidates al càrrec.  

 19 de juny: Comitè General ordinari telemàtic. 

 18 de setembre: Comitè General ordinari que, per primera vegada des de l’inici de 

la pandèmia, combina el format presencial amb el telemàtic.  

 23 d’octubre: Sessió formativa combinant la presencialitat amb el format 

telemàtic, amb el lema Com viure la responsabilitat amb alegria. La jornada va ser 

conduïda per Daniel Jover, membre del Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia.  

 11 de desembre: Comitè General ordinari en format híbrid (presencial i telemàtic). 

 

Consells 

 22 de maig  Consell Extraordinari celebrat per via telemàtica en paral·lel a la 

trobada de responsables. Es procedeix a les votacions per la plataforma Zoom per 

escollir la nova presidenta de l’ACO entre les dues candidatures presentades. Surt 

escollida per una àmplia majoria Rocío Elvira, sociòloga i militant de la zona Besòs 

des de fa 25 anys. Rocío Elvira compartirà la presidència amb Santi Boza. 

 Treball previ de cara al XII Consell del 2022  La militància ha treballat durant la 

pandemia els documents bàsics de l’ACO: Document d’Identitat, Normes de 

Funcionament i Organització i Carta Econòmica, per tal d’adaptar-los a la realitat 

actual. Aquests documents primer han comptat amb les propostes dels grups de 

Revisió de Vida, que després han estudiat i incorporat diferents grups de treball 

que han posat fil a l’agulla en la redacció dels nous documents. Els grups de treball 

han estat formats per militants i responsables de diferents zones i diòcesis.  
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Posteriorment, es perfilen les propostes de línies d’actuació que centraran la feina 

del moviment durant els quatre anys següents:  

 Línia d’actuació A: Militància, participació i sentiment de pertinença. 

 Línia d’actuació B: L’Espiritualitat d’ACO. 

 Línia d’actuació C: Organització i treball en xarxa. 

 Línia d'actuació D: Compromís militant, acció i evangelització a l'ACO. 

 

Trobades de tot el moviment 

 6 de febrer, Recés per via telemàtica: Vida espiritual, èxode constant d'un/a 

mateix/a, dedicat a aprofundir en el que vol dir una espiritualitat encarnada en el 

context de pandèmia i en el món obrer. Els acompanyà Josep Otón, catedràtic 

d’institut, que també ens va apropar a la figura de Simone Weil. 

 27 de febrer, Jornada de Consiliaris i Consiliàries per via telemàtica: Curadania: la 

cura en el nostre acompanyament, a càrrec de Pepe Laguna, teòleg, músic i 

pedagog. 

 Del 2 al 3 d’abril, Setmana Santa per via telemàtica: Empeltats/ades a Jesús, que 

ens dona Vida.  

o Divendres Sant: les zones i diòcesis van compartir les seves aportacions, 

testimonis i pregàries entorn de les 15 estacions del Via Crucis.  

o Dissabte Sant: ponència Històries de Resurrecció als Evangelis, conduïda per 

Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrat Cor, llicenciada en Periodisme 

i en Teologia Bíblica.  

o Dissabte Sant: s’ofereix la possibilitat de connectar-se a la Vetlla Pasqual 

transmesa per YouTube des de la parròquia de Sant Pacià de Barcelona. 

 17 d’abril, V Jornada de Comunicació per via telemàtica: Fer Revisió de Vida en 

temps de pandèmia. Es van oferir tres tallers conduïts per militants de forma 

simultània en diferents sales de Zoom: Taller 1 “Vull millorar les RdV en format 

telemàtic”, Taller 2 “Les videoconferències no són per mi” i Taller 3 “Vull 

acompanyar grups de persones grans”.         

 8 de maig,  Jornada de Formació per via telemàtica: Simone Weil: Experiència i 

Compromís, a càrrec de Josep Otón.                                                                                                                           

  22 de maig,  Jornada de Responsables per via telemàtica: Busqueu el seu Regne. 

Visionat del vídeo Pandemia, Espiritualidad y contemplación amb Pablo d’Ors. 

Testimonis de responsables sobre com s’han sentit fent aquest servei en temps de 



  Informe de gestió del Comitè General 

 

 

P
àg

in
a 
17

 

 

pandèmia i presentació de les propostes de línies d’actuació de cara al XII Consell i 

de la informació dels qüestionaris enviats pels grups.  

En paral·lel, dins la mateixa connexió per Zoom, es realitza el Consell Extraordinari 

amb la votació i proclamació de la nova presidenta de l’ACO, Rocío Elvira. 

 Del 16 al 20 d’agost, Exercicis d’Estiu a la Casa Marc Castanyer dels Hostalets de 

Balenyà: Jo soc el cep i vosaltres les sarments. Acompanyats per Pepe Rodado, 

director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i consiliari 

de l’ACO a la zona de Nou Barris. 

 12 d’octubre, 68a Jornada General: Sembrem grans de mostassa avui (Mt 13, 31-32), 

celebrada en horari de matí de forma presencial amb aforament limitat i 

inscripcions prèvies a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona i retransmesa en 

directe per streaming a YouTube. Ponència en format entrevista amb Joaquim 

Cervera, consiliari de l’ACO, que va incidir en les necessitats que tenim les 

persones en el món actual, què ens aporta l’Evangeli davant del panorama que 

vivim i com ens il·lumina i, sobretot, com podem actuar. 

o Presentació del Pla de Curs 2021-2022 i del XII Consell de l’ACO. 

o Presentació de la nova proposta de documents clau del moviment 

(Document d’Identitat, Normes de Funcionament i Organització i Carta 

Econòmica). 

 13 de novembre, Jornada de Formació a la parròquia de Santa Madrona: 

Pare/Mare, ensenya’ns a pregar, acompanyada per 5 testimonis de diferents 

religiositats: Anna Constant (tradició budista), Emili Egea (comunitat Bahà’í), Dèlia 

Viedma (espiritualitat del Pradó), Marta Millà (espiritualitat ignasiana) i Glòria 

Deumal (meditació segons Amics del Desert). 

 

 

Publicacions 

 Les propostes de modificació dels documents bàsics del moviment per debatre en 

els grups i aprovar, si escau, al XII Consell: Document d’Identitat, Normes de 

Funcionament i Organització i Carta Econòmica (en català i castellà). 

 Revista Salillum, amb periodicitat semestral que s’edita en paper. La versió en 

castellà porta per nom Luz y Sal. Es van publicar els números 13 i 14. Les portades 

s’han dedicat a les entrevistes a Laia de Ahumada, doctora en filologia catalana, 

escriptora, inspiradora del Centre Obert Heura i de l’associació Terra Franca, i al 

capellà, biblista i patròleg Josep Rius- Camps. 
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 E-butlletí, revista digital que s’edita mensualment i s’envia a tota la militància per 

correu electrònic. S’ofereix en versió impresa i s’envia per correu postal a la 

militància que no disposa de correu electrònic. 

 Tríptic Creixem. És un document monogràfic de formació. Al 2021 es van publicar 

Comiats i dols (número 13) i Pandèmia i salut mental (número 14). 

 Quadern formatiu Anem a Fons. L’any 2021 es va publicar Elogi de la gratitud. Una 

aposta per l'esperança escrit per Daniel Jover (número 29). 

 Elaboració dels continguts dels perfils de l’ACO a les xarxes socials: Facebook, 

Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud i Slideshare. 

 

Nota: Totes les publicacions, tant impreses com digitals (excepte a les xarxes socials), 

s’elaboren en català i en castellà, pensant en què hi puguin accedir les persones militants 

de totes les zones i/o diòcesis d’arreu de l’Estat. 

Relacions amb altres organismes 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Catalunya i a la Jornada 

d’Estudi anual, amb el lema Realitats d’exclusió laboral i propostes evangèliques, 

transmesa per la plataforma Zoom (13 de febrer).  

 Participació en l’elaboració del manifest de la Pastoral Obrera de Catalunya per 

celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora (8 de març). 

 Producció i realització del programa Llevat dins la Pasta, emès amb periodicitat 

setmanal a Ràdio Estel, sobre l’actualitat del món del treball a la llum de l’Evangeli. 

A partir de la temporada iniciada al setembre del 2021, l’espai passa a integrar-se 

com una secció dintre del programa Camins, presentat per Rafa Sanahuja, i s’emet 

cada dimecres a les 20:40 hores. La presentació de l’espai Llevat dins la Pasta ha 

anat a càrrec dels militants de l’ACO Joan Andreu Parra i Àngela Rodríguez.  

 Participació a les reunions de la plataforma Dones Creients Alcem la Veu per la 

igualtat i la no discriminació de les dones a l’Església. Organització de l’acte anual 

per la dignitat i la igualtat de les dones a l’Església, a la plaça de la Catedral de 

Barcelona (7 de març), i del Dia Internacional de lluita contra la violència a les 

dones i les nenes, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona (25 de novembre). 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Barcelona i a la trobada 

diocesana de celebració del Primer de Maig Actius i actives en pandèmia. 

Desescalem la precarietat!! a través de la plataforma Zoom (25 d’abril). 

 Participació a la celebració del Dia Mundial del Treball Decent (7 d’octubre). 
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 Participació a les XXVII Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo a Àvila amb el 

lema El gran tema es el trabajo. Llamadas para la Pastoral del Trabajo desde Laudato 

si' y Fratelli tutti (del 19 al 21 de novembre). 

 

Relacions Internacionals 

 Participació en el grup de coordinació del Moviment de Treballadors Cristians 

d’Europa (MTCE) per via telemàtica el 13 de febrer. 

 Participació en l’Assemblea General del MTCE per via telemàtica (25 de setembre). 

 Participació en el grup de coordinació del Moviment Mundial de Treballadors 

Cristians (MMTC). 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2022 

 

Reunions del Comitè General 

 20 de febrer: Comitè extraordinari, on s’aproven els comptes de resultats de 

l’exercici de l’any anterior en el marc de la Trobada de responsables 

 26 de març: Comitè ordinari 

 9 de juliol: Comitè ordinari 

 17 de setembre: Comitè ordinari 

 22 d’octubre: Comitè ordinari i jornada de formació 

 

Trobades de tot el moviment 

 19 i 20 de febrer, Trobada de responsables a la casa d’espiritualitat Claret de Vic: 

Compromís militant, acció i evangelització a l’ACO, dinamitzat per les persones 

militants del grup de treball de la línia D de cara al XII Consell. 

 5 de març, Jornada de Consiliaris i consiliàries per via telemàtica: El futur de 

l’església i comunitats cristianes en perspectiva sinodal. Ponent: Víctor Codina, 

jesuïta. 

 Del 14 al 17 d’abril, Setmana Santa a Can Bajona (Clariana de Cardener): Jesucrist, 

llavor de Vida. Ponent: Montserrat Canals, del Moviment de Cristians de Pobles i 

Comarques de Catalunya (MCPCC). Acompanyen Oriol Garreta i Joan Valls. 

 7 de maig, VI Jornada de Comunicació a la parròquia Santa Anna de Barcelona: 

Recuperant la mirada comunitària. Dinamitzada per Peio Sánchez, rector de la 

parròquia de Sant Anna i director de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, i 

per Sònia Herrera, responsable de l’Àrea Social de Cristianisme i Justícia.    

 22 de maig, Jornada d’Iniciació al Prat de Llobregat: Tensions vitals, ritme, identitat 

ACO. Què m’aporta el moviment?, organitzada per la Comissió d’Iniciació i una 

coordinadora de militants dels grups més joves. 

 Del 22 al 26 d’agost, Exercicis d’estiu a Santa Maria Lavern: Volem ser bon pa per 

als altres. Ponent: Emilià Almodóvar, capellà obrer i membre del Pradó. 

 12 d’octubre, 69a Jornada General al col·legi dels Salesians d’Horta: Un Consell que 

enamora. Jo soc el camí, la veritat i la vida (Jn 14, 6). Ponència: El Consell que 

enamora és una experiència sinodal amb el consiliari Jaume Fontbona i taula de 

testimonis amb Maria Bargalló, Vicky Sánchez i Pere Pérez.  

En el marc de la Jornada General es convoca Consell Extraordinari per a la votació 

del nou president de l’ACO, en el qual es presenten dos candidats: Jordi Cordero 

(Vallès Occidental) i Jordi Soriano (Barcelona Nord). Surt escollit Jordi Soriano com 

a nou president del moviment per al període 2022-2026. També es presenta Pepe 

Rodado com a nou consiliari general per al període 2022-2026. 



  Informe de gestió del Comitè General 

 

 

P
àg

in
a 
21

 

 

 Del 18 al 20 de novembre, XII Consell de l’ACO al Casal Sant Martí de Veciana: 

Sembrem grans de mostassa avui.  

 3 de desembre, Jornada de Formació a la parròquia de Santa Madrona de 

Barcelona: Tant si vivim com si morim, som del Senyor. Testimonis de Jesús Lanao, 

Paquita Montaner i Víctor Codina. 

 

 Publicacions 

 Revista Salillum, amb periodicitat semestral que s’edita en paper. Es publica el 

número 15, amb la portada dedicada a l’entrevista al jesuïta Víctor Codina, i resta 

pendent de publicar el número 16. 

 E-butlletí, revista digital que s’edita mensualment i s’envia a tota la militància per 

correu electrònic. S’ofereix en versió impresa i s’envia per correu postal a la 

militància que no disposa de correu electrònic. 

 Tríptic Creixem. És un document monogràfic de formació. Al 2022 s’ha publicat Una 

manera d’enfocar la vida (número 15) sobre la Comunitat Joan Garcia-Nieto a 

Cornellà del Llobregat. 

 Quadern formatiu Anem a Fons. L’any 2022 es publica Perdonar-se, perdonar i rebre 

el perdó de Déu (número 30). 

 Elaboració dels continguts dels perfils de l’ACO a les xarxes socials: Facebook, 

Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud i Slideshare. 

 

Nota: Totes les publicacions, tant impreses com digitals (excepte a les xarxes socials), 

s’elaboren en català i en castellà, pensant en què hi puguin accedir les persones militants 

de totes les zones i/o diòcesis d’arreu de l’Estat. 

Relacions amb altres organismes 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Catalunya. 

 Participació a la 34a Jornada d’Estudi anual, amb el lema Una radiografia del món 

laboral per fer front als reptes de la Pastoral Obrera, al Seminari Conciliar de 

Barcelona (26 de febrer). Ponent: Rafa Allepuz, economista i militant d’ACO a la 

diòcesi de Lleida. 

 Participació en l’elaboració del manifest de la Pastoral Obrera de Catalunya per 

celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora (8 de març). 

 Participació a la videoconferència organitzada pel Departament de la Pastoral del 

Trabajo de la Conferència Episcopal Espanyola sobre La reforma laboral, amb el 

professor Eduardo Rojo Torrecilla (30 de març).  
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 Producció i realització del programa Llevat dins la Pasta, emès amb periodicitat 

setmanal a Ràdio Estel, sobre l’actualitat del món del treball a la llum de l’Evangeli. 

A partir de la temporada iniciada al setembre del 2022, l’espai passa a integrar-se 

com una secció dintre del programa Sense distància, presentat per Ignasi Miranda, 

i s’emet cada dimecres a les 18:25 hores. La presentació de l’espai Llevat dins la 

Pasta va a càrrec dels militants de l’ACO Maria Guarch, Joan Andreu Parra i Àngela 

Rodríguez de manera alternativa.  

 Participació a les reunions de la plataforma Dones Creients Alcem la Veu per la 

igualtat i la no discriminació de les dones a l’Església. Organització de l’acte anual 

per la dignitat i la igualtat de les dones a l’Església, a la plaça de la Catedral de 

Barcelona (7 de març), i del Dia Internacional de lluita contra la violència a les 

dones i les nenes, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona (25 de novembre). 

 Participació a les reunions de la Pastoral Obrera de Barcelona i a la trobada 

diocesana de celebració del Primer de Maig Signes d'esperança en la lluita obrera, a 

l'Església de Sant Ambròs al barri de la Pau de Barcelona (29 d’abril). 

 Participació a la celebració del Dia Mundial del Treball Decent (7 d’octubre). 

 

Relacions Internacionals 

 Participació en el grup de coordinació del Moviment de Treballadors Cristians 

d’Europa (MTCE). 

 Participació a la reunió del grup de coordinació del MTCE a Wezemaal (Bèlgica) de 

manera presencial (del 1 al 3 d’abril).  

 Participació al Seminari- Assemblea del MTCE els dies 22 i 25 de setembre a Lisboa. 

Tema del Seminari:  Repercusiones  de  la  pandemia  del  coronavirus en el Trabajo   y  

los  asuntos  sociales. Lecciones  aprendidas/ medidas  de  reconstrucción.   
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Annex 

 

MEMBRES DEL COMITÈ GENERAL DE 2017 A 2022 
 

 

Comitè  

Permanent 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

President No hi ha Santi Boza Santi Boza Santi Boza Santi Boza 

Presidenta Maria 

Martínez 

Maria 

Martínez 

Maria 

Martínez 

No hi ha fins al 

maig del 2021 

Rocío Elvira 

Consiliari 

General 

Josep Jiménez 

Montejo 

Pepe Baena Pepe Baena Pepe Baena Pepe Baena 

Coordinador o 

coordinadora 

Cèlia Santiago 

J. Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Àngela 

Rodríguez 

Àngela 

Rodríguez 

Diòcesi de 

Barcelona 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Zona Baix 

Llobregat 

     

Responsable Núria Estruga Núria Estruga/ 

Àngela 

Rodríguez 

Àngela 

Rodríguez 

Àngela 

Rodríguez/ 

Jordi Romero 

Jordi Romero 

Consiliari Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol 

Zona Barcelona 

Nord 

     

Responsable Carme 

Calzada 

Carme 

Calzada 

Carme 

Calzada 

Gemma Muñoz Gemma 

Muñoz 

Consiliari Josep Soler Josep Soler Jaume 

Fontbona 

Jaume 

Fontbona 

Jaume 

Fontbona 

Zona Besòs      

Responsable Lourdes 

Casanova 

Lourdes 

Casanova 

Montse 

Forcadell 

Montse 

Forcadell 

Montse 

Forcadell 

Consiliari Isidre Ferreté Isidre Ferreté Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí 

Zona Maresme      

Responsable No hi ha No hi ha No hi ha No hi ha No hi ha 

Consiliari Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí  
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Diòcesi de 

Barcelona 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Zona Nou 

barris 

     

Responsable No hi ha No hi ha No hi ha Toni Fernández Toni 

Fernández 

Consiliari Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado 

 

 

     

Diòcesi de 

Còrdova 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable Fabio Almeida Luis Fernando 

Jiménez 

Luis Fernando 

Jiménez 

Luis Fernando 

Jiménez  

Compartit 

Consiliari Francisco 

Aguilera 

Francisco 

Aguilera 

Manuel Varo Manuel Varo Manuel Varo 

Diòcesi de 

Girona 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable No hi ha No hi ha No hi ha Sílvia Nierga 

Dani Daunis 

Sílvia Nierga 

Dani Daunis 

Consiliari Joan Camps Joan Camps    

Diòcesi de 

Lleida 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable    Compartit Compartit 

Consiliari Lluís Tarazón Lluís Tarazón Joan Valls Joan Valls Joan Valls 

Diòcesi de 

Madrid 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable Juan Antonio 

Delgado 

Juan Antonio 

Delgado 

Noelia Benito Noelia Benito Compartit 

Consiliari Fernando 

Rivas 

Fernando 

Rivas 

Fernando 

Rivas 

Fernando Rivas Fernando 

Rivas 

Diòcesi 

d’Orihuela/ 

Alacant 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable Fran 

Ferrández 

Fran 

Ferrández 

Fran 

Ferrández 

José Antonio 

Madrid 

José Antonio 

Madrid 

Consiliari José Lozano José Lozano José Lozano José Lozano Ángel Macho 



  Informe de gestió del Comitè General 

 

 

P
àg

in
a 
25

 

 

 

     

Diòcesi de Sant 

Feliu 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Zona 

Montserrat 

     

Responsable Montse 

Amblàs 

Montse 

Amblàs 

No hi ha Maria Jesús 

Gaona 

Maria Jesús 

Gaona 

Consiliari Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané 

Diòcesi de 

Terrassa 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Zona Vallès 

Occidental 

     

Responsable Mercè Biosca Mercè Biosca Lola Herrero Lola Herrero Lola Herrero 

Consiliari Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Zona Vallès 

Oriental 

     

Responsable Carmen 

Caballano 

Vicky Herrero Vicky Herrero Vicky Herrero Vicky Herrero 

Consiliari Josep Baena Josep Baena Josep Baena Josep Baena Josep Baena 

Diòcesi de Vic Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2020-21 

Responsable Ramon Porti  Ramon Porti  Victòria 

Vilarrubias 

No hi ha  Ramon Porti 

Consiliari Josep Escós No hi ha No hi ha No hi ha No hi ha 

Comissions Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable 

Comunicació 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Responsable 

Economia 

Joan 

Mercader 

Joan Comella Joan Comella Joan Comella Joan Comella 

Responsable 

Formació 

Magda 

Delgado 

Magda 

Delgado 

Helena Antó Helena Antó Helena Antó 

Responsable 

Iniciació 

Josep Ferrer Josep Ferrer Fernando 

López/ 

Carme Ruiz 

Carme Ruiz Carme Ruiz 

Responsable 

Internacional 

Cèlia Santiago Joaquim 

Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Montserrat 

Sidera 

Montserrat 

Sidera 

 


