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«Entre la gent 
més coherent, 
que malgrat 
tot continua, 
hi són els cristians 
de base»
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Afaiçonar la persona segons el Crist

Les cristianes i els cristians tenim un gran Mestre, Jesús. La vida del 

Crist que ens revelen les Escriptures, tot i que curta, ens posa sobre 

la taula quines van ser les actituds, els diàlegs, les relacions que Ell va 

mantenir amb el seu entorn; tan transparent i, alhora, tan complicat, 

perquè ens obliga a polir les moltes arestes que tenim i a abandonar 

aquelles parts de nosaltres que no ens deixen desenvolupar en 

plenitud, tal com el Pare vol que ho fem.

La línia d’actuació d’aquest curs de l’ACO està dedicada a la formació. 

Formar, afaiçonar, són verbs bonics, evocatius, que denoten un 

procés, un treball, una voluntat. Per als seguidors de Jesucrist, la 

formació va més enllà dels aspectes intel·lectuals: abraça la integritat 

de la persona, amb l’objectiu de fer-la créixer humanament i acostar-

la a la sempre difícil categoria de deixebles del Crist.

Els nostres consiliaris i consiliàries no deixen de recordar-nos que 

el mètode de la Revisió de Vida, que fem servir a l’ACO i a altres 

moviments especialitzats, és una vertadera «escola de vida». Al llarg 

dels nostres 66 anys d’història hem escrit molt i dedicat diverses 

jornades a saber fer servir millor aquest mètode que, com sabeu, pot 

aplicar-se molt més enllà dels grups de Revisió de Vida.

Creiem que és bo valorar i conèixer tot aquest treball que s’ha fet 

i es continua fent i que el moviment posa a la nostra disposició: la 

Mediateca del web de l’ACO (on podem trobar, entre altres, tots els 

documents que ha elaborat la Comissió de Formació), el programa 

setmanal «Llevat dins la pasta» de la Pastoral Obrera de Catalunya a 

Ràdio Estel o la mateixa revista «Salillum» que teniu a les mans...

Es tracta d’eines essencialment formatives que ens poden ajudar a 

tenir criteri en aquest món volàtil, accelerat i canviant i a «entendre 

les creus del món», tal com ens deia el director de Cristianisme i 

Justícia, Xavi Casanovas, a la ponència de la darrera Jornada General. 

Aquest coneixement, del qual ens hem d'amarar evidentment, també 

comprèn la història del moviment obrer que continua escrivint-se: 

HVIRUo��VROLGDULWDW��FRQµLFWH��UHVROXFLy��SDWLPHQW�L�DOHJULD�IRUPHQ�SDUW�

d’aquest bagatge.

No volem deixar de recordar que el nostre és un moviment educatiu, 

ni de donar les gràcies a les moltes persones que han treballat i deixat 

la seva empremta a la Comissió de Formació —per cert, necessitem 

moltes més persones per reforçar-la i poder tirar endavant el Pla de 

Formació que vam aprovar—, i us convidem a compartir i socialitzar la 

formació que anem adquirint i que vegem que pugui ser útil per a la 

UHVWD�GH�FRPSDQ\HV�L�FRPSDQ\V�GHO�PRYLPHQW��OD�´JXUD�GHO�relator de 

què parlem al Pla de Formació).
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Salillum és una publicació semestral 

d’Acció Catòlica Obrera que informa sobre 
temes vinculats amb l’Església de Jesús i el 
món del treball i que es distribueix entre 

la militància, simpatitzants i subscriptors. 
L’opinió d’ACO la trobareu a l’editorial, la 
resta d’opinions seran responsabilitat de 
les persones entrevistades o autors dels 

articles.
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