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DADES GENERALS

Ha contestat un 17% del total de militants del moviment
En conjunt és una participació baixa 
Considerem que ha hagut poca implicació en fer l’enquesta
Comparativament amb altres qüestionaris recollits de militants,  és una mica superior 
(en d’altres la mitjana ha estat d’un 10%)

TOTAL 
PERSONES

DEL MOVIMENT
778

133 645



DADES GENERALS

Han contestat l’enquesta, els militants de Catalunya i Balears 
Les altres zones no han respost 
La formació és quelcom llunyà per a ells (passa també amb altres coses del moviment) 

ZONES HOME DONA ALTRES/NC < 40 ANYS 41 A 50 ANYS 51 A 65 ANYS> 65 ANYS ALTRES/NC SI NO ALTRES/NC

Baix Llobregat 19 25 1 14 13 10 8 0 24 17 4

Besòs 6 15 2 4 7 7 4 1 14 5 4

Girona 1 4 0 5 0 0 0 0 2 3 0

Lleida 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0

Mallorca 3 1 0 2 2 0 0 0 4 0 0

Maresme 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Montserrat 3 6 0 1 3 3 2 0 7 1 1

Nou Barris 1 4 0 0 3 2 0 0 4 1 0

Sagrera-Sant Andreu 6 5 1 6 2 3 1 0 5 6 1

Vallès Occidental 6 7 1 2 9 2 1 0 9 3 2

Vallès Oriental 3 4 0 0 1 3 3 0 5 2 0

Vic 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1

ALTRES/NC 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1

Total 52 76 5 36 45 31 20 1 76 43 14

SEXE EDAT RESPONSABILITAT



DADES GENERALS 
• Han respost més dones (59,3%) que 

homes(40,6%), pot ser  perquè:

▫ tenen millor predisposició per 
contestar l’enquesta, 

▫ o bé perquè hi hagi més nombre de 
dones que d’homes dins el moviment

• Cal destacar que les persones de 41 a 50 
anys són les que més enquestes han 
contestat (34%). Podríem valorar que:

▫ és la franja d’edat on hi ha més 
militants dins del moviment

• Les persones amb responsabilitat o que 
han estat responsables (gent més 
implicada dins del moviment) són les que 
li han donat més importància a  
respondre l’enquesta (63,8%)

fins a 
40 

anys

de 41 a 
50 anys

de 51 a 
65 anys

més de 
65 anys

En 
blanc

36
45

31
20

1

Persones que han 
contestat segons l'edat

NO SI En blanc

43
76

14

Has tingut o tens 
alguna responsabilitat  

en el moviment i/o 
zona?



PREGUNTA 1
En la teva formació com a militant, què és el que més 

valores de tot allò que t’ofereix el moviment? 

• En general tothom valora per un igual els mitjans que ofereix el moviment, 
les coses que es fan, ja estan bé a la gent

Els promitjos de cada mitjà són 

similars

• Podríem destacar els Documents 

d’ACO (20,2%) i el Butlletí (19,7%) 

com les eines formatives ofertes pel 

moviment més valorades 

Però en el seu conjunt les diferències 

no són significatives

DOCUMENTS DE L’ACO
BUTLLETÍ
FORMACIÓ DE LA ZONA
ESTUDIS D’EVANGELI
FORMACIÓ DEL MOVIMENT
ALTRES



PREGUNTA 2 
Quins aspectes formatius et van enriquint? 

Cal destacar que l’aspecte que més ens va enriquint és la fe (30,5%), 
una mica per sobre dels temes socials (26,5%)

Els menys valorats són els temes polítics (13,7%)

Temes de fe:                                    30%
Temes socials:                                 27%
Temes de creixement personal:  22%
Temes polítics:                                14%
Altres temes:                                      7%



Quins aspectes formatius et van enriquint? 

TEMES DE FE (141 respostes)

▫ APROFUNDIMENT DE L’ EVANGELI  (54)
▫ FE  I CONEIXEMENT DE JESÚS (27)
▫ MITJANS PER TREBALLAR LA FE (26)
▫ ESGLÉSIA (13)
▫ ESPIRITUALITAT (11)
▫ TESTIMONIS I COMPROMÍS (8)
▫ ALTRES ASPECTES (2)

En els temes de fe,  l’aspecte formatiu més valorat és l’aprofundiment de l’evangeli:  
el coneixement de Jesucrist, llegir l’evangeli, conèixer la Bíblia i els evangelis,...
La Bíblia ens captiva, ens interessa i és font d’enriquiment  personal



Quins aspectes formatius et van enriquint?

TEMES SOCIALS (120)
▫ VALORS I ASSOCIACIONISME (21)
▫ POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL (17)
▫ TREBALL I MÓN OBRER (14)
▫ MITJANS (14)
▫ CRISI ECONÒMICA (12)
▫ IMMIGRACIÓ (8)
▫ MILITANCIA I COMPROMÍS (8)
▫ GLOBALITZACIÓ (7)
▫ CONSUM (7)
▫ ANÀLISI DE LA DESIGUALTAT I INJUSTÍCIA SOCIAL (7)
▫ ALTRES ASPECTES (5)

Respecte a l’enriquiment formatiu  en els temes socials,  es  tenen molt presents els valors  
que van lligats  al compromís militant
Hi ha inquietuds per aspectes més globals (crisi, consumisme, mundialització, ecologisme, 
etc.)
La baixa puntuació  dels aspectes formatius en relació a la militància i el compromís podrien 
tenir a veure amb què els compromisos dels militants tendeixen a ser curts i globals en lloc de 
compromisos llargs i concrets 



Quins aspectes formatius et van enriquint?

TEMES POLÍTICS (47)
▫ ACTITUDS POSITIVES (13)

▫ ALTRES ASPECTES (13)

▫ GLOBALITZACIÓ (8)

▫ MITJANS (6)

▫ BARRI (4)

▫ ACTITUDS NEGATIVES (3)

Els temes polítics registren poques respostes. Són els de menor interès per 
als militants, però cal destacar el nombre d’aportacions d’actituds positives 
vers voler canviar la visió política 

Hi ha poques referències al barri i l’associacionisme. Hi ha més interès per 
àmbits de participació més globals que pel compromís de proximitat, per 
exemple no es fa referència a les AMPA’S, tot i que sabem que hi ha militants 
compromesos



Quins aspectes formatius et van enriquint?

TEMES DE CREIXEMENT PERSONAL ( 90)
▫ MITJANS DEL MOVIMENT (24)

▫ CREIXEMENT PERSONAL I VALORS (19)

▫ TESTIMONIS I VIVÈNCIES EN GRUP (17)

▫ RELACIONS HUMANES (12)

▫ MITJANS FORA DEL MOVIMENT (8)

▫ ESPIRITUALITAT (7)

▫ TEOLOGIA (3)

En els temes de creixement personal, es destaquen els mitjans que 
ofereix  el moviment com a font de creixement personal

També es destaquen les relacions amb altra gent, els testimonis, 
vivències de grup... com elements que ens van enriquint



Quins aspectes formatius et van enriquint?

ALTRES TEMES (40)
▫ ASPECTES TEOLÒGICS (16)

▫ FORMACIÓ GENERAL (12)

▫ MITJANS FORA DEL MOVIMENT (9)

▫ ALTRES ASPECTES (3)

A l’apartat altres, els resultats no són significatius. 

Podrien quedar inclosos en els apartats anteriors

Venen a confirmar que els aspectes que més interessen són els teològics



Nº RESPOSTES 
QUÈ ESPERES DE LA FORMACIÓ? 

114 

29 LA FE 

  CREIXEMENT DE FE 

  ASPECTES COMUNITARIS DE LA FE 

  ESGLÉSIA 

  ALTERNATIVES PER A VIURE LA FE 

  MITJANS PER A TREBALLAR LA FE 

19 MILITÀNCIA OBRERA I CRISTIANA 

  CONÈIXER EL MISSATGE CRISTIÀ PER VIURE'L EN EL MÓN OBRER 

  CREIXEMENT I FORMACIÓ EN GENERAL 

  CONSCIÈNCIA OBRERA, SINDICAL I POLÍTICA 

33 CREIXEMENT PERSONAL 

  CREIXEMENT PERSONAL EN GENERAL 

  CREIXEMENT COM A MILITANT 

  REFLEXIÓ 

18 ELEMENTS SOCIALS I TESTIMONIALS 

  ANÀLISI SOCIAL 

  FORMACIÓ SOCIAL 

  SENSIBILITZACIÓ SOCIAL 

  PARTICIPACIÓ ACTIVA PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

7 MOVIMENT 

8 ALTRES ELEMENTS 

 

Hi ha una tendència a destacar que 
els elements de fe són més 
importants que els temes socials (en 
quan a militància i realitats socials)

Els aspectes més destacables sobre 
què s’espera de la formació són: 

• voler aprofundir en la fe i la 
pregària 
• constatar que la formació ajuda 
al creixement personal

PREGUNTA 3 
Què esperes de la formació que t’aporta l’ACO? 



PREGUNTA 4 a 
Respecte als documents d’ACO

Els documents es llegeixen en un 70%

De la gent que els llegeix acostumen a 
treballar-los:

- personalment,  un 34,6%

- i en grup, un 32,3% 



PREGUNTA 4 a 
Respecte als documents d’ACO

• Els documents que més es recorden són els de RV i Ser responsable a l’ACO

• Els militants volen que se segueixin enviant els documents en format paper i 
no volen que s’enviïn només per correu electrònic (62,8%)  

• El ritme de publicacions es considera que és l’adient

• Un 30% de les persones enquestades no llegeixen 
els documents d’ACO

• El motiu prioritari sobre per què no ho fan és per 
manca de temps (55%)



PREGUNTA 4b 
Respecte a les Jornades de formació: 

xerrades, taules rodones... 

• Assisteixen a les Jornades de Formació, el 
38% dels enquestats 

• Pels militants que no hi van, les raons són:
▫ que les Jornades es fan a mala hora
▫ o perquè és mal dia
▫ o perquè queda lluny de la població on es 

viu

• En general es recorden les Jornades més 
recents (crisi econòmica, Sant Pau, Teresa 
Forcades) i podríem dir que es recorda més 
la formació escrita (59,6%) que la presencial 
(48,4%): 
▫ podríem interpretar que la formació escrita 

en tot moment es pot tornar a consultar

• S’està d’acord que se segueixin fent 2 
trobades formatives a l’any

38%

62%

Hi assisteixes a les 
Jornades de 

Formació: xerrades, 
taules rodones...?

SI D'altres

Lluny Mala 
hora

Mal dia Sense 
interès

Millor 
les de 
zona

Altres

21

39

25

5 7

15

Per què no assisteixo?

Motius



PREGUNTA 4b 
Respecte al Butlletí 

o “Podem aprendre de les crisis que ens narra la Bíblia” 
o “Responsables i solidaris en un món consumista”
o “La iniciació a l’ACO, tot un repte”
o “Taula rodona. Les propostes socioeconòmiques de la reforma laboral”



PREGUNTA 5 PROPOSTES
Quin contingut formatiu creus que et faria falta 

per millorar la teva militància?
• EVANGELIS I BÍBLIA (19)
• ASPECTES SOCIOPOLÍTICS (13)
• LA FE (11)
• PREGÀRIA I REFLEXIÓ (11)
• MILITÀNCIA I MÓN OBRER (10)
• ESGLÉSIA I COMUNITAT (8)
• ASPECTES DE MOVIMENT (8)
• RELIGIONS (3)
• IMMIGRACIÓ (3)
• TESTIMONIATGES (3)
• ACTITUDS EVANGÈLIQUES (2)
• LA REVISIÓ DE VIDA (2)
• ALTRES (1)

Cal destacar que per millorar la militància, la base formativa més important són tots els 
aspectes relacionats amb els evangelis, la fe, la pregària i la reflexió, què són el puntal del 
nostre moviment
En segon lloc, es té en compte els aspectes sociopolítics i en tercer, la militància i món obrer



PREGUNTA 5 PROPOSTES 
Què milloraries dels mitjans que ofereix el 

moviment? 

Se’n podria aportar/afegir algun altre? 

• PÀGINA WEB I CORREU ELECTRÒNIC (23)

• VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ (18)

• ALTRES PROPOSTES (16)

• FORMACIÓ A LES ZONES (13)

• TEMES DE MOVIMENT (10)

• ELEMENTS FORMATIUS (6)

• PROPOSTA DE CALENDARI (2)

Cal destacar que el mitjà que més es vol posar en pràctica és actualitzar la Web i 
utilitzar el correu electrònic per aprofitar els materials formatius
També es reclama descentralitzar la formació i apropar la formació a les zones
Són útils les valoracions i propostes que fan els militants sobre la formació i el 
Butlletí que servirà per fer les coses d’una altra manera i millorar-les



PREGUNTA 5 PROPOSTES
Proposa temes pels propers dossiers del 

butlletí/documents de formació 

• FE, ESGLÉSIA I RELIGIÓ (40)

• TEMES SOCIALS (19)

• LA FAMÍLIA I ELS FILLS (12)

• EL NOSTRE MOVIMENT (10)

• ACTITUDS DAVANT DEL MÓN (9)

• BIODIVERSITAT I GLOBALITZACIÓ (7)

• MÓN OBRER I MILITÀNCIA (6)

• LA VIDA (4)

• LA GENT GRAN (3) 

• TERCER I QUART MÓN (2)
Es repeteix la tònica de respostes d’aquesta enquesta: els militants demanen formació 
sobre la fe, l’església i la religió
Un segon bloc es basa en la proposta de temes socials i elements sobre la globalització
Un tercer bloc important són els aspectes relacionats amb la família, els fills, la gent 
gran, i les actituds davant la vida i davant del món



PREGUNTA 5 PROPOSTES
Proposa temes pels propers dossiers del 

butlletí/documents de formació (estan en ordre aleatori)

1. Fe

2. Espiritualitat

3. Bíblia 

4. Testimonis cristians que ens són exemple. 

5. Església: ministeris, sacerdoci, paper  de la 
dona, una altra església és possible, 
democràcia...

6. Parròquies i Moviments 

7. Teologia 

8. Ètica i Moral 

9. Doctrina social de l’Església 

10. Evangelització 

11. Formació en general 

12. Celebració de la fe 

13. Religions i diàleg interreligiós 

14. Ecologisme 

15. Tercer Món 

16. Exclusió social, quart món, pobresa 

17. L’ immigració

18. Consum—austeritat 
19. L’atur i la precarietat 
20. Les noves tecnologies 
21. L’escola i l’educació 
22. Els joves
23. L’esquerra política 
24. Classe obrera i moviment obrer 
25. Catalunya i Espanya 
26. Relacions familiars 
27. Educació dels fills
28. La gent gran
29. Relacions laborals 
30. Família i Treball
31. El dolor, la discapacitat, les malalties, els 
malalts...
32. Actituds davant la vida i el món, 
l’esperança... 
33. L'Acció Catòlica avui  
34. El nostre moviment ACO



PREGUNTA 6 
Quina prioritat li dones a la formació en la teva vida 

personal i militant? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En 
blanc

1
2

7

5

18

13

24 24

13 13
12

Quina prioritat li dones a la formació en la teva vida?

Puntuacions

Menys Més

NOTA TOTAL: 6,8



REPTES COM A COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Curs 2011-2012
Lliures i profetes en una societat plural



REPTES COM A COMISSIÓ DE FORMACIÓ

1. Proposta per treballar els Documents d’ACO:

▫ posar en cada  document unes  pistes ó pautes de treball 
(per exemple, un parell de preguntes  que convidin a la 
reflexió)

▫ animar a la gent que ho treballi, que enviïn les seves  
reflexions a la comissió de formació

2. Fomentar que es treballi en grup (tot i que en 
els  grups que es reuneixen 1 cop al mes, serà 
difícil)



3. Es plantegen noves maneres de formació: 

▫ Oferir, algun any, alguna formació més dinàmica: tipus visita a colònia 
tèxtil, exposició, etc... 

▫ Es podria proposar visionar pel·lícules de fons cristià, que aportin 
valors, que transmetin missatges...

4. Propostes de reutilitzar materials formatius antics però actuals

5. Que es potenciïn les jornades de formació a les zones

6. Connectar-nos i coordinar-nos amb les zones més  llunyanes de 
Barcelona



SEGUIM  TREBALLANT……

Comissió de formació

juny 2011


