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CONVOCATÒRIA DEL XII CONSELL

Barcelona, 14 d’octubre 2022

Amigues i amics,

Amb goig, us convidem al XII Consell de l’ACO, que tindrà lloc els propers dies 18, 19 i 20 de Novembre 

al Casal Sant Martí de Veciana amb el lema: SEMBREM GRANS DE MOSTASSA AVUI (Mt 13,31). Tot 

i tota militant de l’ACO és convidada a participar-hi encara que, com s’expressa en les Normes de 

Funcionament del moviment i en el reglament intern del Consell, només un/a responsable de cada grup 

de Revisió de Vida tindrà dret a vot.

El Consell és el màxim òrgan de decisió del Moviment i se celebra habitualment cada 4 anys (en 

aquest cas, degut a la pandèmia, han passat 5 anys des de l’anterior, celebrat a Begues el 2017). Tot i 

això, portem treballant en aquest Consell des de ja fa tres anys i des d’aquí volem agrair molt i molt la 

dedicació i l’esforç dels grups de treball que han posat fil a l’agulla en la redacció dels nous documents i 

de les línies d’actuació, així com posteriorment per revisar les esmenes presentades pels grups i decidir si 

les acceptaven o les rebutjaven.

En aquest XII Consell, s’aprovaran els següents documents bàsics del Moviment que han estat revisats i 

reformulats:

· Document d’Identitat.

· Carta Econòmica.

Les Normes de Funcionament i d’Organització de l’ACO es debatran i s’aprovaran a la trobada de 

responsables prevista per al mes de febrer del 2023.

Durant el XII Consell que aquí us presentem, també s’aprovaran les línies d’actuació per als propers anys:

· Línia A: Militància, participació i sentiment de pertinença.

· Línia B: L’espiritualitat d’ACO.

· Línia D: Acció, compromís militant i evangelització a l’ACO.

Tot això per donar resposta a la crida de Jesús, que ens porta a comprometre’ns i implicar-nos en el món 

intentant fer créixer el Regne de Déu, i portant esperança enmig del món del treball i de les persones 

més vulnerables de la nostra societat.

Us convidem a tots els grups de Revisió de Vida a participar activament mitjançant el vostre delegat o 

delegada. És molt important el vostre compromís per fixar les línies de futur del Moviment!

El Comitè Permanent
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XII CONSELL ACO

PROPOSTA DE REGLAMENT

1. Membres del Consell

Són membres del Consell:

1.1. Un  delegat/delegada de cada  grup de revisió de vida (el/la responsable, si és 

possible), amb dret a veu i vot. 

1.2. Tots els membres del Comitè General, els quals només tindran dret a veu, llevat que 

algú sigui delegat/da del seu grup de revisió de vida. 

1.3. El Consell està obert a la participació de totes aquelles persones militants i  consiliàries 

que ho desitgin amb veu, però sense vot.

2. Obertura del Consell

2.1. El Comitè General de l’ACO obre el Consell.

2.2. El Comitè General sotmet a votació el present reglament intern del Consell de manera 

global.  En cas que s’haguessin rebut esmenes al document, prèviament se sotmetran a 

votació seguint els  criteris que es detallen més avall en els apartats 7 i 9: “Mecanismes 

de votació” i “Esmenes als documents”.

2.3. A continuació, el Comitè General presenta la composició de la MESA, la qual és sotmesa 

a votació global. En el supòsit que no fos aprovada, s’obriria un torn tancat de paraules, 

es presenten noves candidatures i se sotmeten a votació. 

2.4. La  MESA és aprovada quan obtingui com a mínim una majoria de dos terços dels 

delegats presents a la sessió amb dret a vot.

2.5. Elegida la MESA, s’inicia el Consell sota la seva presidència. 

3. Composició de la MESA del Consell

3.1. Pot formar part de la MESA del Consell qualsevol militant i/o consiliari/a del Moviment.

3.2. El Comitè General, en triar els membres de la MESA, vetllarà perquè hi siguin 

representades  diferents zones/diòcesis, la diversitat generacional i la paritat de gènere 

i que hi hagi un consiliari/a.

3.3. Estarà formada per un/a President/a, un/a Moderador/a, dos Secretaris/es i quatre 

vocals.

3.4. La MESA com a tal no té dret a vot, llevat que algú dels seus membres sigui delegat/da 

del seu grup de revisió de vida.

3.5. Podrà existir la figura dels suplents, en cas que algú s’hagués d’absentar.
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4. Funcions de la MESA del Consell

4.1. Coordinació i moderació dels debats.

4.2. Organitzar i recomptar totes les votacions.

4.3. Dinamitzar les reflexions, intervencions i debats sota la perspectiva d’aprofitament i 

repartiment del temps disponible per a cada tema.

4.4. Prendre nota i aixecar acta del contingut dels debats i dels resultats de les votacions.

4.5. Tenir coneixement de la llista de delegats/es amb dret a vot en el Consell.

4.6. Recomptar el total de delegats/es amb dret a vot, presents abans de cada votació que 

es realitzi.

4.7. Rebre, valorar i decidir sobre els suggeriments, peticions, queixes, etc, que es puguin 

donar en el marc del Consell.

4.8. Lliurar els documents necessaris per a la marxa del Consell si s’escau.

4.9. Reorganitzar l’ordre del dia de cada sessió del Consell en funció del temps disponible.

4.10. Interpretar aquest Reglament en aquelles qüestions que no estiguin contemplades en el 

mateix, i que sorgeixin durant el desenvolupament del Consell, així com en aquelles que 

puguin resultar d’interpretació confusa.

4.11. Elaborar les conclusions del Consell i expressar-les al final del mateix.

5. Documents

5.1. Documents que es presenten:

· Reglament del Consell.

· Balanç de gestió: Comitè General, Zones/Diòcesis i Comissions.

· Document d’Identitat.

· Carta Econòmica.

· Línies d’actuació A, B i D.

5.2. Altres propostes són les resolucions o mocions que es puguin presentar en el transcurs 

del Consell sobre temes diversos que no afecten el contingut ni l’ordre del dia del Consell

6. Tractament dels documents

6.1. Document de l’informe de Gestió del Comitè  General.  

6.1.1. Lectura o breu comentari per part del/la ponent del Comitè General.

6.1.2. Torn de paraules tancat per fer valoració, comentaris i/o aclariments.

6.1.3. Aquest document no es pot esmenar, però es poden recollir en acta del Consell 

les consideracions que es creguin oportunes.

6.1.4. Votació global del document.

6.2. Document de Balanç de Gestió de les Zones/Diòcesis i de les Comissions.

6.2.1. Aquests documents són només a títol informatiu, no s’han de sotmetre a votació 

ni aprovació.
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6.3. Documents a treballar en comissions:

· Document d’Identitat

· Carta Econòmica

6.3.1. La  MESA fa la presentació de l’ordre a seguir i de la distribució del temps segons 

les esmenes a debatre.

6.3.2. Intervé el PONENT presentant el document, les seves línies generals, els 

principals punts de reflexió sobre els quals cal aprofundir en el Consell i 

presentant les línies generals de les esmenes que s’hi presenten.

6.3.3. Per comissions de treball constituïdes al Consell, es debaten i s’accepten o es  

rebutgen les esmenes que no han estat prèviament acceptades pels respectius 

grups de treball que han elaborat els documents.

6.3.4. Totes les esmenes que són acceptades a la comissió de treball en el si del 

Consell, s’incorporen al document; les que no s’accepten, passen a plenari.

6.3.5. Perquè una esmena que es treballi en comissió i no hi sigui acceptada, pugui 

ser portada a sessió plenària, caldrà que hagi obtingut el suport d’un terç de la 

comissió de treball.

6.3.6. En el plenari, el/la ponent del document exposa les conclusions globals i les 

esmenes que s’introdueixen i, les que no han estat acceptades a la Comissió del 

treball, se sotmeten a votació.

6.3.7. Per a qualsevol esmena que es porti a plenària es procedirà de la manera 

següent:

· Lectura de l’esmena  

per part del Ponent del document.

· Explicació i defensa de l’esmena per part de qui la presenta.

· Torn de paraules, si s’escau.

· Votació de l’esmena.

6.3.8. El PONENT exposa les seves conclusions globals sobre el document.

6.3.9. Se sotmet a votació la globalitat del document.

6.4. Línies d’Actuació:

6.4.1. Línia A - Militància, participació i sentiment de pertinença.

 Línia B - L’Espiritualitat a l’ACO. 

 

Atès que tot el Moviment ha fet un llarg procés de preparació d’aquest Consell, que 

ha culminat amb l’elaboració d’uns documents coneguts per la militància, debatuts i 

treballats en els grups de revisió de vida i/o els Comitès de Zones/Diòcesis: 

6.4.1.1. El PONENT de cada línia presenta el seu corresponent document, els 

seus trets generals, els principals punts de reflexió sobre els quals cal 

aprofundir en el Consell.

6.4.1.2. S’obre un torn de paraules per fer valoracions i reflexions, si s’escau.

6.4.1.3. Se sotmet a votació la globalitat del document.

6.4.2. Línia D - Acció, compromís militant i evangelització a l’ACO.

6.4.2.1 El PONENT presenta el document, els seus trets generals i els reptes que 

seran votats.

6.4.2.2. S’obre un torn de paraules per a fer valoracions i reflexions, si s’escau.

6.4.2.3. S’escullen tres reptes del document a traves de votació.
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7. Mecanismes de  votació

7.1. Es considerarà quòrum suficient per procedir a les votacions el número de delegats i 

delegades presents amb dret a vot en el Consell, tenint en compte que l’horari, la naturalesa 

de la votació i el seu contingut han estat anunciats amb l’antelació necessària a tots els grups.

7.2. Abans de cada votació, la MESA farà recompte del número de delegats i delegades amb 

dret a vot presents a la sala en aquell moment.

7.3. Les  votacions es faran a mà alçada, utilitzant les cartolines corresponents, excepte el 

document de la Línia d’Actuació D, que es tracta d’escollir entre els reptes proposats a 

través d’una papereta de votació.

7.4. Perquè  una  votació sigui secreta, haurà de ser sol·licitada pel  25% de delegats i 

delegades amb dret a vot i presents a les sessions.

7.5. Per ser aprovada una esmena, caldrà una majoria simple.   

7.6. Si en alguna votació d’esmenes, la majoria fos per a les abstencions, caldria obrir un torn 

tancat de paraules per aprofundir i passar novament a votació. 

7.7. Per ser aprovats els diferents documents, caldran les condicions de votació següents:

· El Reglament del Consell, majoria  absoluta (50% +1) en primera i única votació.

· Balanç de gestió del Comitè General, majoria absoluta (50% +1) en primera i única 

votació.

· Documents: Document d’Identitat i Carta Econòmica, majoria de dos terços.

· Línies d’Actuació A i B, majoria absoluta (50% +1) en primera i única votació.

· Per a qualsevol moció o resolució, caldrà la majoria absoluta (50%+1).

7.8. Tota  esmena, moció, resolució o document seran votats en l’ordre següent:

· Vots a favor – cartolina verda.

· Vots en contra – cartolina vermella.

· Abstencions – cartolina blanca

7.9. Si en alguna votació del document sencer, la majoria fos per a les abstencions, o en cas 

que no fos decisòria, caldria obrir un torn o diversos torns de paraules per aprofundir i 

passar novament a votació. En cas de mantenir-se la situació, si a la tercera votació no  

s’arriba a una aprovació, serà la Mesa qui ho decidirà.

8. Mètode d’intervenció

8.1. Aixecant la mà.

8.2. Dient el nom, grup i zona/diòcesi.

8.3. Si es vol donar una informació, un avís o una proposta fora de tema, es farà arribar una 

nota escrita a la MESA.

9. Esmenes als documents

9.1. La MESA no admetrà cap esmena presentada en el si de la celebració del Consell.

9.2. Si, d’una manera extraordinària, fruit de la reflexió i el debat, es fes necessària la 

presentació d’alguna aportació que modifiqués alguna esmena ja presentada, caldria 

l’aprovació de la majoria absoluta del Consell per admetre-la a discussió i votació. 

Aquesta aportació caldrà presentar-la per escrit, prèviament, a la MESA.
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9.3. Lectura de l’esmena per part del PONENT del document corresponent.

9.4. Explicació, reflexió i defensa de l’esmena per part del o la militant que la presenta 

(ESMENANT).

9.5. Explicació, reflexió i defensa del redactat del document per part del PONENT en el 

sentit de si assumeix o no l’esmena. Si l’assumeix, no et sotmetrà a votació.

9.6. A criteri de la Mesa i en funció de la valoració que faci de l’esmena i del nombre 

d’esmenes a defensar, s’obrirà torn o torns tancats de paraules entorn de la qüestió, 

després dels quals tant l’esmenant com el/la ponent podran presentar les seves 

conclusions, si es considera necessari.

9.7. Votació de l’esmena.

10. Comissions

Si en el transcurs del Consell es fes necessària la formació de comissions extraordinàries 

per zones/diòcesis, àmbits, temes o altres, la Mesa disposaria dels mecanismes i els temps 

adients.

Barcelona, 4 d’octubre de 2022
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CARTA ECONÒMICA
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1. INTRODUCCIÓ 

No ho facis per l’ACO, fes-ho per tu

Diuen que es paga per allò que es valora. Diuen que es valora allò que es coneix i, amb el 

temps, s’estima. Diuen que es valora allò que perceps com important per a la teva vida. Què 

és important per a la teva vida avui? Què li dona sentit? Què t’omple i et dona pau interior? 

Què recordaràs quan arribi el punt final? Potser “un cor ple de noms i d’estimació” que deia 

en Casaldàliga. No hauríem d’estar ara mateix treballant en aquest camí? Com portes aquest 

compromís d’estimar? Si, a més, et consideres seguidor de Jesucrist, aquest compromís no 

hauria de tenir l’accent en els més febles, els que pateixen o els que treballen en precari? No 

hauria de ser aquest el nostre principal objectiu?

Potser l’intens dia a dia que portem ens distreu d’aquest objectiu. Potser aquesta societat del 

benestar ens anestesia i ens desorienta. Si és tan clar el camí cap a l’autorealització, cap a la 

vida plena, cap a la salvació... per què ens costa tant centrar-nos-hi? Què t’ajuda a re centrar-

te en l’important? Una aturada? Un recés? Un testimoni impactant? Una mort sobtada d’algú 

proper? Un accident? Una malaltia greu? Una RdV transformadora? Potser és el moment de 

re centrar-nos, prioritzar allò que realment importa, prioritzar allò que de veritat dona sentit 

a la nostra vida, potser és el moment d’adonar-nos del tresor que suposa no estar sol pilotant 

la teva vida, el moment de posar en valor el teu equip de RdV, potser és el moment de pregar 

més i escoltar més Déu, potser és el moment de posar en valor un moviment que vetlla per 

mantenir fresc i viu l’esperit de la RdV, un moviment que lluita per posar el Crist en el centre 

de les nostres vides i fer-ho seguint l’estil ACO. Valora el que tens. Valora l’ACO i, si ho creus 

convenient, cotitza en base a tot el que l’ACO et pot aportar.

Des de 1953 l’ACO és un moviment d’acció catòlica implicat en la defensa del treball decent 

perquè és la base per construir una vida digna. Sempre ha promogut un estil de vida auster 

i solidari i n’ha donat exemple en la seva manera d’organitzar-se. Òbviament necessita uns 

ingressos mínims per funcionar, com us expliquem en aquesta carta econòmica. Et convidem 

a cotitzar per coherència amb els valors del moviment. Et convidem a cotitzar per solidaritat 

amb els que no poden perquè estan a l’atur o en situació de precarietat. Però no oblidis que 

l’ACO i els seus membres són un potent aliat per donar sentit a la teva vida. No	ho	facis	per	

l’ACO,	fes-ho	des	de	tu	per	a	totes	i	tots.



16

2. OBJECTIU 

Vetllar per	a	què	a	l’ACO l’economia sigui un mitjà o un instrument al servei de les prioritats i 

els objectius del moviment i que ens ajudi a aconseguir-los, tenint en compte tres eixos: 

2.1. Autofinançament 

2.1.1. Vetllar perquè l’ACO, en tant que moviment d’església organitzat i autònom, 

obtingui els recursos financers necessaris per al seu funcionament ordinari 

a partir de l’afiliació individual dels seus membres, que ha de representar la 

principal font d’ingressos del moviment. 

2.1.2.	 Per	cobrir	despeses	extraordinàries,	puntualment,	cal	l’aportació	voluntària	dels	

militants	d’ACO.	Aquesta	aportació	dels	militants	haurà	de	ser	aprovada	per	un	

Comitè	General.

2.1.3.	 Vetllar	perquè	l’ACO,	com	a	moviment	d’església	i	grup	social,	pugui	rebre	per	

projectes	concrets	ajut	econòmic	de	l’exterior,	sense	que	coarti	la	llibertat	d’acció	

i	pensament	del	moviment.

2.2. Solidaritat 

2.2.1. Vetllar perquè l’ACO aporti ajuda econòmica a altres moviments i/o entitats quan 

es cregui oportú i destini, com a mínim, el 0,7 % del seu pressupost a projectes 

solidaris i de transformació social. De fet, aquesta interacció i complicitat en 

ajudes econòmiques és fruit d’una àmplia i generosa interpretació del concepte 

de solidaritat econòmica. 

2.2.2. Vetllar perquè aquests recursos reverteixin de manera equitativa en els diferents 

àmbits de l’organització del moviment. 

2.2.3. Vetllar perquè els criteris de solidaritat, austeritat,	sostenibilitat, atenció a les 

possibilitats de les persones i grups que formen el moviment ACO, presideixin la 

dinàmica econòmica del moviment. 

2.2.4.	 Assegurar	que	a	cap	militant	d’ACO	no	li	costi	més	diners	pertànyer	al	

moviment	que	a	qualsevol	altre	a	causa	de	la	distància	geogràfica,	mitjançant	la	

compensació	de	viatges	a	càrrec	del	moviment.	

2.2.5.	 Per	reforçar	la	presa	de	consciència		de	les	repercussions	sòcio-ambientals.

2.3. Transparència i corresponsabilitat 

2.3.1.	 Assegurar	la	màxima	transparència	en	la	aplicació	i	la	comunicació	dels	recursos	

econòmics,	així	com	vetllar	per	un	funcionament	àgil	i	eficaç.	

2.3.2.	 Vetllar	perquè	la	qüestió	econòmica	sigui	corresponsabilitat	de	tota	la	militància.	

2.3.3.	 Garantir	que	els/les	treballadors/es	contractats	per	ACO	tinguin	un	sou	digne	i	

segons	conveni	i	categoria.
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3. MITJANS PER TAL D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS 

3.1 Cotització. El desenvolupament de la vida interna del moviment té un cost econòmic 

que ha de ser finançat. La cotització és individual per sentir el moviment com a cosa 

pròpia. Les aportacions al moviment es fan segons la situació econòmica de cada militant. 

Recomanem que la cotització de cada militant sigui fruit d’una Revisió de vida que tingui 

en compte els criteris de cotització del moviment recollits al punt 5. Quan un militant 

tingui dificultats per satisfer la cotització al moviment, serà el propi grup, zona o diòcesi 

i, en última instància, el moviment el qui solidàriament se’n farà càrrec. Ara bé, quan un 

militant registri una millora en els seus ingressos haurà de re valoritzar l’import de la 

cotització, tant si és per iniciativa pròpia com si és com a fruit de la reflexió en grup. 

3.2. Pressupost	i	balanços. L’ACO es regirà per un pressupost, estat de comptes i balanços 

dels diferents exercicis. El pressupost ha de ser el reflex del funcionament ordinari i 

de l’acció del moviment. En el pressupost i en el balanç han de constar amb claredat 

els ingressos i les despeses amb els conceptes detallats. Al Comitè General del mes 

de desembre, el/la responsable d’economia general presentarà per a la seva discussió 

i aprovació el pressupost per a l’any següent. Pel febrer, presentarà per a la seva 

valoració i aprovació el balanç de l’exercici anterior. 

3.3. Organització	interna. El moviment organitza diferents trobades col·lectives per a la 

participació dels/les  militants, amb objectius i naturalesa diversos en cadascuna de les 

convocatòries. Així mateix s’estableixen diferents criteris per al seu funcionament: 

3.3.1. Trobades generals per a tots els/les militants: a) Jornada General: el cost 

d’aquesta trobada serà assumit per l’ACO i per l’aportació de	tots	els/les 

militants; b) Setmana Santa i recessos: les despeses derivades d’aquests actes 

seran abonades pels participants al moment de la celebració, sempre atenent 

al criteri de solidaritat recollit a l’apartat 2.2.3.; c) Jornada formació general: el 

cost d’aquesta trobada serà assumit per l’ACO. En cas que, per la durada de la 

trobada es generessin despeses d’estada, anirien a càrrec dels participants. 

3.3.2. Trobades per a responsables: 

a) Trobada	de	responsables: el cost d’infraestructura d’aquesta trobada anirà a 

càrrec de l’ACO i les despeses de l’estada seran assumides per la zona i/o grup 

en cada cas; 

b) Consell: El cost d’infraestructura d’aquesta trobada anirà a càrrec de l’ACO 

i les despeses de l’estada dels participants seran assumides per la zona. 

Cada vegada que els/les participants en aquestes trobades hi van en nom 

i representació de tots els membres del seu grup i/o zona, les despeses 

derivades de la seva participació en les diferents convocatòries haurien de ser 

assumides pel propi grup i/o zona, en els termes que ell mateix determini.

c)	Comitè	General:	el	cost	d’infraestructura	d’aquesta	trobada	anirà	a	càrrec	de	l’ACO	

i	les	despeses	de	l’estada	seran	assumides	per	la	zona	i/o	grup	en	cada	cas.	

3.3.3. Trobades de grups d’iniciació: les despeses derivades d’aquestes trobades les 

abonaran els participants en el mateix moment. 

3.3.4. Trobades a les diferents zones de diversa naturalesa: cada zona establirà els 

criteris que li semblin més oportuns per al finançament d’aquests actes. 

3.3.5. Quan el grup i/o zona no pugui assumir la despesa de representació de qualsevol 

d’aquestes trobades, el moviment disposarà d’un fons de solidaritat destinat a 

cobrir aquestes dificultats o situacions puntuals. 

3.3.6.	 Els	grups	d’iniciació	decidiran	en	quin	moment	començar	a	cotitzar	i,	com	a	molt	

tard,	ho	faran	al	final	del	seu	període	d’iniciació.	
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4. REVISIÓ DE VIDA SOBRE L’ECONOMIA 

Periòdicament i sobretot quan algú ho demani o s’incorpori de nou al moviment, és necessari 

fer una revisió	de	vida	sobre	l’economia	personal	i	del	moviment	per	orientar	la	nostra	

aportació.  

Aquesta revisió ha de ser motivadora i engrescadora, posant en valor l’economia del 

moviment com a eina per aconseguir els objectius de l’ACO. 

Ens remetem a la Revisió de vida de l’economia, resultat d’una part de la feina feta per la 

Comissió d’Economia durant el curs 2001-2002 i revisada al març 2014: http://acocat.org/

sites/default/files/economia_cat.pdf
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5. CRITERIS DE COTITZACIÓ 

5.1.	 L’actual	criteri	de	l’ACO	és	de	cotització	i	no	de	quota,	es	a	dir,	no	s’estableix	una	

quantitat	fixa	per	a	tots/totes	els	militants.	Com	a	criteri	de	cotització	orientatiu	es	

proposa	la	fórmula	que	hem	utilitzat	al	llarg	de	la	nostre	història	i	que	té	el	seu	valor	per	

a	les	persones	que	disposen	d’uns	ingressos	més	o	menys	estables.

a) El total de la cotització anual és l’equivalent al valor d’una hora de treball multiplicada 

per catorze; 

b) Les catorze hores de cotització surten del següent criteri: 

Una hora per cada mes de l’any   12

Una hora per cotitzar al MMTC   1

Una hora per complementar el cost del butlletí   1

Total hores   14

c) La fórmula de càlcul de la cotització és: Total d’ingressos anuals bruts / Nombre 

d’hores treballades = valor hora treballada x 14 

 

A títol orientatiu es mostra a continuació una taula amb relació de salari brut anual, 

valor brut hora treballada (salari brut any /1.780 hores any de treball estimades), i valor 

hora treballada x 14, que ens donen diferents propostes de cotització en funció dels 

ingressos bruts anuals que obtingui cada militant. Per exemple:

Salari brut anual Valor hora treballada Valor hora treballada  x 14 Càlcul %

40.000 22,47 315   0,8%

30.000 16,85 236   0,8%

20.000 11,24 157   0,8%

10.000 5,62 79   0,8%

5.2. El resultat d’aquesta fórmula és la cotització orientativa mitjana per assegurar el 

funcionament mínim del moviment. Seguint l’esperit que marca l’objectiu número 2 de 

la carta econòmica, s’ha de tenir present que el/la militant que pugui cotitzar per sobre 

d’aquesta cotització orientativa així ho faci, solidaritzant-se d’aquesta manera amb el/la 

militant que no hi pot arribar. 

Pels	militants	que	no	treballen	o	no	treballen	a	temps	complet, la cotització orientativa 

podria ser un percentatge equivalent als seus ingressos (el 0,8% o un altre).   

5.3. Altres aspectes: 

Es recomana la domiciliació bancària de les cotitzacions, ja que això permet al 

moviment: 

a) Assegurar una regularitat en els ingressos de l’any; 

b) Assumir compromisos de pagament sense por a la inestabilitat econòmica que 

es deriva de la irregularitat en el pagament periòdic quan la cotització no està 

domiciliada. 
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6. FORMA DE PAGAMENT 

6.1. La cotització al moviment és única i	es	pot	fer per cobrament directament des de la 

tresoreria general del Moviment mitjançant gestió bancària centralitzada a través de 

domiciliació bancària o	bé	per	transferència	directa	dels	i	les	militants. 

6.2. El pagament de la cotització es pot fer efectiva anualment, semestralment o 

trimestralment. Per estalviar comissions bancàries es recomana la cotització anual o 

com a màxim semestral. 

6.3. Per a l’execució dels cobraments s’han establert els següents terminis de venciment: 

· De l’1 al 15 de març: anual, 1r semestre i 1r trimestre 

· De l’1 al 15 de juny: 2n trimestre

· De l’1 al 15 de setembre: 2n semestre i 3r trimestre

· De l’1 al 15 de desembre: 4t trimestre 

6.4. L’actualització de l’import de les cotitzacions es realitzarà des del propi Comitè General, 

el qual procedirà a incrementar les cotitzacions en el % que cregui oportú, en funció del 

pressupost previst per l’exercici (mínim l’IPC real). Aquest increment es publicarà en l’e-

butlletí anterior a la primera tramesa dels rebuts.

6.5. Es recomana que l’estalvi que representi pel militant la deducció de l’aportació a l’ACO 

en la seva declaració anual de l’IRPF, sigui incorporat com un increment de la cotització 

futura a partir de l’any següent a la deducció.
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7. COMISSIÓ D’ECONOMIA GENERAL 

7.1. Qui la forma: 

a) el/la responsable d’economia general que coordina l’equip; 

b) la resta de responsables d’economia de cada zona, desitjable en la mesura que 

quedin escollits a cadascuna de les zones.

7.2. Funcions: 

a) del/la responsable d’economia general: coordinar l’equip de responsables 

d’economia; 

b) de la Comissió d’economia: vetllar pel global de l’economia del moviment i més 

concretament: 

· L’acompliment de la carta econòmica. 

· Concretar els mitjans adequats per tal d’assolir l’objectiu. Aquests mitjans 

han de respondre als criteris d’autofinançament, solidaritat i transparència/ 

corresponsabilitat. 

· Elaborar el pressupost i els balanços de les zones i del moviment. 
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8. CRITERIS DE FUNCIONAMENT ECONÒMIC 
DE LES DIÒCESIS O ZONES

8.1 Genèricament, les diòcesis/zones s’han d’autofinançar en el seu funcionament intern. No 

obstant, en el cas que això no es pogués fer totalment, el moviment podrà assumir-ne 

algunes despeses, sempre amb el vistiplau del Responsable d’economia del Moviment, 

la Comissió d’ Economia i el Comitè Permanent. 

8.2 Les diòcesis/zones allunyades de la seu del Moviment, que està situat a la província 

eclesiàstica de Barcelona, podran rebre cofinançament a càrrec del conjunt del 

Moviment en els supòsits següents: 

8.2.1. Província eclesiàstica Tarraconense: 

• Desplaçaments dels responsables a reunions conjuntes del moviment: Comitè 

General i Comissions.  

>També s’inclouen els desplaçaments dels responsables de diòcesi/zona a les 

poblacions properes per motius de coordinació. Aquests supòsits quedaran 

exclosos si la diòcesi/zona rep subvenció del seu bisbat en quantitat suficient 

per assumir-ne els costos, sempre en el benentès que en cas de superàvit de 

la subvenció, el romanent hauria de servir per ajudar a sufragar les despeses 

generals del Moviment. 

8.2.2. Altres diòcesis/zones no especificades anteriorment: 

• Desplaçaments dels responsables de diòcesi/zona i d’una o dues persones del 

Comitè Permanent per a reunions de coordinació. L’estada d’aquestes reunions 

haurà de ser assumida per cadascuna de les diòcesis. 

• A les Trobades Generals de Setmana Santa, Consell, Jornada General, 

Trobada de Responsables, Exercicis d’Estiu i Recés, es compensarà el 75% 

del desplaçament. Només en el cas de la Jornada General, l’allotjament serà 

assumit pel moviment, prioritzant fer-lo en els domicilis dels militants del lloc 

on es fa la trobada. 

Aquests	supòsits	quedaran	exclosos	si	la	diòcesi/zona	rep	subvenció	del	seu	bisbat	en	

quantitat	suficient	per	assumir-ne	els	costos,	sempre	en	el	benentès	que	en	cas	de	superàvit	

de	la	subvenció,	el	romanent	hauria	de	servir	per	ajudar	a	sufragar	les	despeses	generals	del	

Moviment. 

8.3 S’utilitzarà per als desplaçaments, sempre que es pugui, el transport públic, i s’aportarà 

el bitllet com a justificant. El preu per quilòmetre del desplaçament en cotxe es pagarà 

segons el preu indicatiu anual del BOE.



23



24

NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

1 MANRESA-LA 
BALCONADA

pag 9 - 3.3.6. 3.3.7 “Els grups d’iniciació haurien de realitzar una 
aportació voluntària simbòlica per sentir-se més 
compromesos amb el moviment”

- S’ACCEPTA 
QUEDA RECOLLIT EN EL PARÀGRAF 3.3.6. “Els 
grups d’ iniciació haurien de realitzar una aportació 
voluntària simbòlica per sentir-se més compromesos 
amb el moviment”.

2 Pujós XII-E1 pag 6 - 2.2.2. 2.2.2. Vetllar perquè aquests recursos reverteixin segons 
necessitats en els diferents àmbits de l’organització del 
moviment. 

- NO S’ACCEPTA 
NO ESTÀ JUSTIFICADA.

3 Pujós XII-E2 pag 7 - Afegir 
3.3.

3.3. Estudi sobre la realitat econòmica del moviment. 
Cal fer una lectura periòdicament sobre la realitat 
econòmica del moviment i dels militants per tal de 
garantir en tot moment l’autosuficiència financera del 
moviment d’una manera transparent. 

Si el moviment ha de ser autosuficient, i això és un 
objectiu a aconseguir i ens ho creiem, hem d’aportar els 
recursos suficients totes i tots el militants. Per saber com 
ho hem de fer, hem de conèixer la realitat del moviment 
i dels seus membres. 

NO S’ACCEPTA.  
Ja esta contemplat al punt “2.3. Transparència i 
corresponsabilitat”.

4 Pujós XII-E3 pag 7 - 3.3. 4. ORGANITZACIÓ INTERNA Per a nosaltres l’organització interna no és un mitjà, sinó 
una explicació de com ens organitzem. Per tant, ha de 
ser un punt diferent. 

NO S’ACCEPTA 
ENTENEM QUE LA ORGANITZACIÓ INTERNA SÍ ÉS 
UN MITJÀ.

5 Pujós XII-E4 pag 9 - 3.3.6. 3.3.6. Els grups d’iniciació decidiran en quin moment 
començar a cotitzar i, com a molt tard, ho faran al final 
del seu període d’iniciació. 

Hi ha grups d’iniciació que ja han treballat la cotització 
a altres moviments i que des d’un primer moment volen 
cotitzar. Per què no?

S’ACCEPTA 
S’afegirà “3.3.6. Els grups d’iniciació decidiran en quin 
moment començar a cotitzar i, com a molt tard, ho 
faran al final del seu període d’iniciació”.

6 Pujós XII-E5 pag 11 - 5.1.c) c) La fórmula de càlcul de la cotització és: Total 
d’ingressos anuals nets / Nombre d’hores treballades = 
valor hora treballada x 14

L’economia personal la fem sobre el sou mensual net 
que cobrem i creiem que la cotització s’ha de calcular en 
base a això. Si s’accepta, s’ha de canviar “brut” per “net” 
en tot el punt 5. 

NO S’ACCEPTA 
ÉS QÜESTIÓ GENERALITZADA PARLAR DE 
“INGRESSOS BRUTS” PER FACILITAT DE CÀLCUL. 
ÉS ORIENTATIU.

7 Pujós XII-E6 pag 13 - 6.1. 6.1. La cotització al moviment és única i el cobrament es 
fa directament des de la tresoreria general del Moviment 
mitjançant gestió bancària centralitzada a través de 
domiciliació bancària. 

Una manera de reduir despeses bancàries és que cada 
militant faci una transferència periòdica, ja que això no 
té cap cost per a ningú. A més, de cop poden ser molts 
diners per a una família, i es pot fer trimestral.

S’ACCEPTA 
Afegir “o bé per transferència directa dels i les 
militants”.

8 Poblenou III-E1 pag 3 - 1. Tota organització té unes despeses que han d’assumir els 
membres i no dependre de subvencions. 

La introducció és molt interessant, però no es adequada 
per aquest document.

NO S’ACCEPTA LA PROPOSTA 
Ajuda a donar sentit a la cotització.

9 Poblenou III-E2 pag 5 - 2. Objectiu: vetllar perquè ACO pugui complir tots els seus 
objectius  i els militants assumeixin les despeses 

Ens sembla més clar. NO S’ACCEPTA  
EL REDACTAT ACTUAL JA ÉS CLAR I ABARCA 
MÉS EL SENTIT DE MOVIMENT. ELS OBJECTIUS 
DEPENEN D’ALTRES COSES I NO NOMÉS 
DE L’ECONOMIA. LA PARAULA “MITJÀ” HA 
D’APARÈIXER.

10 Poblenou III-E3 pag 5 - 2.1.2 pugui rebre subvencions sempre que no impliquin 
dependència

És més simple. NO S’ACCEPTA 
ENTENEM QUE ÉS EL MATEIX CONCEPTE I NO CAL 
REFER-LO.

11 Poblenou III-E4 pag 5 - 2.2. No substituir-los Ens sembla molt repetitiu. NO S’ACCEPTA 
S’HAN DE MANTENIR ELS PUNTS 2.2.2. I 2.2.3.

12 Poblenou III-E5 pag 6 - 2.3. 
(afegir punt 
2.3.3)

Garantir que els treballadors contractats per ACO tinguin 
un sou digne i segons conveni i categoria.

Ens sembla que no sempre s’ha tingut en compte. S’ACCEPTA 
Afegir punt 2.3.3. “Garantir que els treballadors 
contractats per ACO tinguin un sou digne i segons 
conveni i categoria”.

13 Poblenou III-E6 pag 10 i 11 - 5.1 
i 5.2.  
(eliminar 
el  càlcul de 
l’aportació )

Criteri: quota segons pressupost. 
Calcular què necessita el moviment i quants som per 
cobrir-ho. Calcular què toca a cadascú i qui no pugui 
pagar que ho comuniqui pels canals que es decideixin.  

Ens sembla més fàcil, clar i just. NO S’ACCEPTA 
ÉS INVIABLE, DONADA LA GRAN VARIETAT DE LES 
NECESSITATS DEL MOVIMENT. LES COTITZACIONS 
TENEN UNA FORQUILLA MOLT ÀMPLIA; EN 
ALGUNS CASOS LA COTITZACIO ÉS TESTIMONIAL.

14 Poblenou III-E7 pag 12 - 5.3. 
(suprimir 
apartat 5.3.1)

L’aportació es farà a través de domiciliació bancària. Clar i concís. NO S’ACCEPTA. 
NO TOTS ELS MILITANTS PODEN ACCEPTAR 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. LA REALITAT D’ALGUNS 
MILITANTS ÉS QUE FAN ELS PAGAMENTS PER 
TRANSFERÈNCIA O EN EFECTIU.

GRUPS QUE CONTESTEN EL QÜESTIONARI AMB ESMENES
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en tot el punt 5. 
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L’aportació es farà a través de domiciliació bancària. Clar i concís. NO S’ACCEPTA. 
NO TOTS ELS MILITANTS PODEN ACCEPTAR 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. LA REALITAT D’ALGUNS 
MILITANTS ÉS QUE FAN ELS PAGAMENTS PER 
TRANSFERÈNCIA O EN EFECTIU.

GRUPS QUE CONTESTEN EL QÜESTIONARI AMB ESMENES
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

15 Poblenou III-E8 pag 12 - 5.3  
(afegir 
subapartat 
5.3.2)

Publicitar la llista de despeses per ajudar a sensibilitzar. Això ajuda a sensibilitzar i veure necessitats. NO S’ACCEPTA 
ESTÀ CONTEMPLAT A L’APARTAT 3.2. DE LA 
CARTA ACTUAL.

16 Poblenou III-E9 pag 12 - 5.3  
(afegir 
subapartat 
5.3.3)

Fer control i seguiment de les persones que no paguen. En un antic document hi havia una proposta d’una quota 
orientativa (que es va fer a Vic). En aquest no figura. 
Seria interessant.

NO S’ACCEPTA. 
ENTENEM QUE CADA MILITANT DECIDEIX 
LLIUREMENT LA SEVA COTITZACIÓ. L’ESTIL I LA 
RECOMANACIÓ ÉS FER UNA RdV. EN TOT CAS, 
L’ADMINISTRACIÓ DEL MOVIMENT FA SEGUIMENT 
DEL COBRAMENT DE LES COTITZACIONS.

17 Pujós X-E1 pag 6 - 2.2.3 Vetllar perquè els criteris de solidaritat, austeritat, 
sostenibilitat, atenció......

Afegir “sostenibilitat”. També és un valor a tenir en 
compte en la qüestió econòmica.

S’ACCEPTA 
Afegirem “sostenibilitat”.

18 Pujós X-E2 pag 9 - 3.3.6. Als grups que ja venien cotitzant en altres moviments 
i s’incorporen a la Iniciació de l’ACO, se’ls ofereix la 
possibilitat de continuar cotitzant si ho veuen convenient.

Hi ha grups provinents de la JOC que s’estranyen per no 
cotitzar a l’ACO, ja que participen del Moviment igual 
que la resta de militants. Haurien de cotitzar els grups 
d’iniciació en el moment d’incorporar-se a l’ACO.

S’ACCEPTA 
AMB EL NOU REDACTAT DEL 3.3.6. NO CAL 
REDACTAR UN PUNT NOU.

19 Florida pag 10 - 4. És necessari periòdicament fer una Revisió de Vida 
sobre l’economia del moviment i quina pot ser la nostra 
aportació. També  quan algú ho demani o s’ incorpori de 
nou al moviment. 

Donar molta importància a l’economia d’ACO. NO S’ACCEPTA 
AGRAÏM EL COMENTARI. AMB EL REDACTAT 
INICIAL JA ESTÀ CONTEMPLAT.

20 Besòs-Prat-E1 pag 2 - Index  
(inici)

Creiem que l’INDEX almenys hauria de recollir els grans 
punts de l’1 al 8.

Per a què les persones que busquin una informació 
concreta s’hi puguin dirigir.

S’ACCEPTA 
Crearem l’Index.

21 Besòs-Prat-E2 pag 5 - 2.1.2.  
(desdoblar 
afegint 2.1.3)

2.1.2. Per cobrir despeses extraordinàries, puntualment, 
cal l’aportació voluntària dels militants d’ACO. Aquesta 
aportació dels militants haurà de ser aprovada per un 
Comitè General. 
2.1.3. Vetllar perquè l’ACO, com a moviment d’església 
i grup social, pugui rebre per projectes concrets ajut 
econòmic de l’exterior, sense que coarti la llibertat d’acció 
i pensament del moviment.

Creiem que el punt 2.1.2 barreja dos conceptes diferents 
que caldria separar.

S’ACCEPTA L’ESMENA 
2.1.2. Per cobrir despeses extraordinàries, 
puntualment, cal l’aportació voluntària dels militants 
d’ACO. Aquesta aportació dels militants haurà de ser 
aprovada per un Comitè General. 
2.1.3. Vetllar perquè l’ACO, com a moviment 
d’Església i grup social, pugui rebre per projectes 
concrets ajut econòmic de l’exterior, sense que coarti 
la llibertat d’acció i pensament del moviment.

22 Comissió d’ 
Economia

pag 5 - 2. 
(afegir punt 
2.2.5) 

- Per reforçar la presa de consciència de les repercussions 
socioambientals.

S’ACCEPTA 
Afegir punt 2.2.5. “Col-laborar en la presa de 
consciència per part dels/de les militants de les 
repercussions socioambientals del seu comportament 
econòmic”.

23 Pomar pag 5 - 2.1.2. 2.1.2 “Ajuts econòmics de l’exterior” 
Proposem que s’utilitzi el mateix terme: “ajuts econòmics 
de l’exterior” o “subvencions” també al punt 9. g de les 
Normes de funcionament. 

- NO S’ACCEPTA 
EL TERME “AJUT ECONÒMIC DE L’EXTERIOR” ÉS 
MÉS GENÈRIC QUE EL DE “SUBVENCIÓ”.

24 Castellbisbal-E1 pag 3 - 1. Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala 
gana ni per força, perquè Déu estima el qui dona amb 
alegria.  2Co, 9,7

Considerem que, com a moviment d’Església, cal 
que l’Evangeli sigui la nostra guia i ha d’estar present 
implícitament en tots els nostres documents. 

S’ACCEPTA 
Afegirem text de 2a Corintis 7, 9

25 Castellbisbal-E2 pag 8 - 3.3.1.b) atenent al criteri de solidaritat recollit a l’apartat 2.2.3; Fa el document més entenedor i creiem que és un oblit 
de la comissió. En les cartes econòmiques anteriors ja hi 
figurava.

S’ACCEPTA 
Afegirem “2.2.3.” al final de l’apartat 3.3.1.b)

26 Castellbisbal-E3 pag 8 - 3.3.1.a) i per l’aportació dels militants que hi participin És el que ja es fa actualment i està en coherència amb 
l’apartat 3.3.1. b

NO S’ACCEPTA 
Precisament pel principi de solidaritat, en aquest cas 
amb els que assisteixen a la Jornada General a on 
tots i totes hi estem convidats, la Jornada ha de ser 
sostinguda per tota la militància.

27 Castellbisbal-E4 pag 11 - 5.1.c)  
(suprimir 2n 
paràgraf)

C) La cotització orientativa hauria de ser un 0’8% del 
salari brut anual

És més senzill, curt i entenedor. 
Segurament també caldria canviar el redactat inicial del 
5.2. Però això no ho hem treballat a nivell de grup.

S’ACCEPTA PARCIALMENT. 
S’afegirà una columna al quadre orientatiu amb 
el % que suposa cada exemple de cotització i que 
coincideix amb el 0,8 %. Al final del punt s’afegirà “(el 
0,8% o un altre)”
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

15 Poblenou III-E8 pag 12 - 5.3  
(afegir 
subapartat 
5.3.2)

Publicitar la llista de despeses per ajudar a sensibilitzar. Això ajuda a sensibilitzar i veure necessitats. NO S’ACCEPTA 
ESTÀ CONTEMPLAT A L’APARTAT 3.2. DE LA 
CARTA ACTUAL.

16 Poblenou III-E9 pag 12 - 5.3  
(afegir 
subapartat 
5.3.3)

Fer control i seguiment de les persones que no paguen. En un antic document hi havia una proposta d’una quota 
orientativa (que es va fer a Vic). En aquest no figura. 
Seria interessant.

NO S’ACCEPTA. 
ENTENEM QUE CADA MILITANT DECIDEIX 
LLIUREMENT LA SEVA COTITZACIÓ. L’ESTIL I LA 
RECOMANACIÓ ÉS FER UNA RdV. EN TOT CAS, 
L’ADMINISTRACIÓ DEL MOVIMENT FA SEGUIMENT 
DEL COBRAMENT DE LES COTITZACIONS.

17 Pujós X-E1 pag 6 - 2.2.3 Vetllar perquè els criteris de solidaritat, austeritat, 
sostenibilitat, atenció......

Afegir “sostenibilitat”. També és un valor a tenir en 
compte en la qüestió econòmica.

S’ACCEPTA 
Afegirem “sostenibilitat”.

18 Pujós X-E2 pag 9 - 3.3.6. Als grups que ja venien cotitzant en altres moviments 
i s’incorporen a la Iniciació de l’ACO, se’ls ofereix la 
possibilitat de continuar cotitzant si ho veuen convenient.

Hi ha grups provinents de la JOC que s’estranyen per no 
cotitzar a l’ACO, ja que participen del Moviment igual 
que la resta de militants. Haurien de cotitzar els grups 
d’iniciació en el moment d’incorporar-se a l’ACO.

S’ACCEPTA 
AMB EL NOU REDACTAT DEL 3.3.6. NO CAL 
REDACTAR UN PUNT NOU.

19 Florida pag 10 - 4. És necessari periòdicament fer una Revisió de Vida 
sobre l’economia del moviment i quina pot ser la nostra 
aportació. També  quan algú ho demani o s’ incorpori de 
nou al moviment. 

Donar molta importància a l’economia d’ACO. NO S’ACCEPTA 
AGRAÏM EL COMENTARI. AMB EL REDACTAT 
INICIAL JA ESTÀ CONTEMPLAT.

20 Besòs-Prat-E1 pag 2 - Index  
(inici)

Creiem que l’INDEX almenys hauria de recollir els grans 
punts de l’1 al 8.

Per a què les persones que busquin una informació 
concreta s’hi puguin dirigir.

S’ACCEPTA 
Crearem l’Index.

21 Besòs-Prat-E2 pag 5 - 2.1.2.  
(desdoblar 
afegint 2.1.3)

2.1.2. Per cobrir despeses extraordinàries, puntualment, 
cal l’aportació voluntària dels militants d’ACO. Aquesta 
aportació dels militants haurà de ser aprovada per un 
Comitè General. 
2.1.3. Vetllar perquè l’ACO, com a moviment d’església 
i grup social, pugui rebre per projectes concrets ajut 
econòmic de l’exterior, sense que coarti la llibertat d’acció 
i pensament del moviment.

Creiem que el punt 2.1.2 barreja dos conceptes diferents 
que caldria separar.

S’ACCEPTA L’ESMENA 
2.1.2. Per cobrir despeses extraordinàries, 
puntualment, cal l’aportació voluntària dels militants 
d’ACO. Aquesta aportació dels militants haurà de ser 
aprovada per un Comitè General. 
2.1.3. Vetllar perquè l’ACO, com a moviment 
d’Església i grup social, pugui rebre per projectes 
concrets ajut econòmic de l’exterior, sense que coarti 
la llibertat d’acció i pensament del moviment.

22 Comissió d’ 
Economia

pag 5 - 2. 
(afegir punt 
2.2.5) 

- Per reforçar la presa de consciència de les repercussions 
socioambientals.

S’ACCEPTA 
Afegir punt 2.2.5. “Col-laborar en la presa de 
consciència per part dels/de les militants de les 
repercussions socioambientals del seu comportament 
econòmic”.

23 Pomar pag 5 - 2.1.2. 2.1.2 “Ajuts econòmics de l’exterior” 
Proposem que s’utilitzi el mateix terme: “ajuts econòmics 
de l’exterior” o “subvencions” també al punt 9. g de les 
Normes de funcionament. 

- NO S’ACCEPTA 
EL TERME “AJUT ECONÒMIC DE L’EXTERIOR” ÉS 
MÉS GENÈRIC QUE EL DE “SUBVENCIÓ”.

24 Castellbisbal-E1 pag 3 - 1. Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala 
gana ni per força, perquè Déu estima el qui dona amb 
alegria.  2Co, 9,7

Considerem que, com a moviment d’Església, cal 
que l’Evangeli sigui la nostra guia i ha d’estar present 
implícitament en tots els nostres documents. 

S’ACCEPTA 
Afegirem text de 2a Corintis 7, 9

25 Castellbisbal-E2 pag 8 - 3.3.1.b) atenent al criteri de solidaritat recollit a l’apartat 2.2.3; Fa el document més entenedor i creiem que és un oblit 
de la comissió. En les cartes econòmiques anteriors ja hi 
figurava.

S’ACCEPTA 
Afegirem “2.2.3.” al final de l’apartat 3.3.1.b)

26 Castellbisbal-E3 pag 8 - 3.3.1.a) i per l’aportació dels militants que hi participin És el que ja es fa actualment i està en coherència amb 
l’apartat 3.3.1. b

NO S’ACCEPTA 
Precisament pel principi de solidaritat, en aquest cas 
amb els que assisteixen a la Jornada General a on 
tots i totes hi estem convidats, la Jornada ha de ser 
sostinguda per tota la militància.

27 Castellbisbal-E4 pag 11 - 5.1.c)  
(suprimir 2n 
paràgraf)

C) La cotització orientativa hauria de ser un 0’8% del 
salari brut anual

És més senzill, curt i entenedor. 
Segurament també caldria canviar el redactat inicial del 
5.2. Però això no ho hem treballat a nivell de grup.

S’ACCEPTA PARCIALMENT. 
S’afegirà una columna al quadre orientatiu amb 
el % que suposa cada exemple de cotització i que 
coincideix amb el 0,8 %. Al final del punt s’afegirà “(el 
0,8% o un altre)”
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

28 Castellbisbal-E5 pag 13 - 6.5.  
(suprimir-ho)

Voldríem que s’eliminés aquest apartat 6.5  Si et surt la declaració negativa i has de pagar, és una 
contradicció. La majoria de militants, a part de cotitzar 
a l’ACO, també ho fem a altres entitats i això és una 
càrrega econòmica important. 
Si aquest punt es vol mantenir, nosaltres proposaríem el 
següent text: “Animem als militants que la seva situació 
econòmica els ho permeti, que facin una aportació 
extraordinària al moviment per tal de contribuir pels qui 
no poden pagar la quota”.

NO S’ACCEPTA 
És una aportació voluntària (no obligatòria) i, com 
diu al principi, “Es recomana”.

29 Castellbisbal-E6 pag 12 - 5.2   
(inici 2n 
paràgraf)

Pels militants que no treballen a temps complet o que no 
treballen,

Cal tenir present que hi ha militants que no treballen 
i també s’han de sentir plenament que pertanyen al 
moviment.

S’ACCEPTA 
Es canviarà per “Els militants que no treballen o que 
no treballen a temps complet”.

30 JAM-E1 pag 6 - 2.3.2. la qüestió econòmica sigui una corresponsabilitat de tots 
els militants, i no exclusivament d’aquells que temporalment 
s’encarreguen de la seva gestió (economia del moviment).

Creiem que l’economia ha de ser una responsabilitat, no 
una preocupació.

S’ACCEPTA 
Canvi de “preocupació” per “corresponsabilitat”.

31 JAM-E2 pag 8 - 3.3.1 Les despeses corresponents  a la Jornada General, donat 
que corresponen a tots els militants, s’afegiran al cost 
de la cotització d’aquell període de l’any (trimestral, 
semestral o anual)... Cotització + despeses Trobada 
General

Com que corresponen a tots els militants, es facilita el 
seu cobrament.

NO S’ACCEPTA 
El sistema proposat dificultaria la gestió 
administrativa.

32 JAM-E3 pag 13 - 6.4 (màxim l’IPC real) Creiem que l’augment màxim ha de ser l’IPC. NO S’ACCEPTA.  
ES PRIORITZA LA SOSTENIBILITAT DEL MOVIMENT.

33 JAM-E4 pag 15 - 8.1. Les zones rebran un percentatge del pressupost general 
de l’ACO, en funció del nombre de militants i de les 
activitats que realitzin durant el curs, en cas que la pròpia 
diòcesi no faci cap aportació.

Creiem que seria bo anar descentralitzant una mica 
l’economia de l’ACO.

NO S’ACCEPTA 
ELS INGRESSOS QUE ES GESTIONEN DES DE 
ACO CENTRAL CORRESPONEN ALS MÍNIMS PEL 
FUNCIONAMENT DEL MOVIMENT. CADA ZONA 
S’AUTOFINANCIA.

34 JAM-E5 pag 11 - 5.1. c) Total d’ingressos anuals nets. Perquè es parteix dels diners que li entren realment a 
cada militant.

NO S’ACCEPTA  
PELS MATEIXOS CRITERIS

35 Vermutaco-E1 pag 13 - 6.4 Afegir: i en el cas de no voler, es pot renunciar a 
l’increment.

- NO S’ACCEPTA 
ESTÀ CONTEMPLAT AL PUNT 3.1 PER PRINCIPI DE 
SOLIDARITAT.

36 Bellvitge III-E1 pag 11 i 12 - 5.1 
i 5.2

Deixar només el punt 5.3 Tot i que és suggeridor i indicatiu, dona o pot donar 
la impressió que és intimidatori i com una mica 
fiscalitzador. O es podria entendre així.

NO S’ACCEPTA.  
NO ES CONSIDERA “INTIMIDATORI” EXPLICAR COM 
S’APLIQUEN ELS MÍNIMS PEL MANTENIMENT DEL 
MOVIMENT. ESTÀ EXPLICITAT COM A ORIENTATIU.

37 Córdoba-E1 pag 5 -2.1.1. i 
2.1.2.

2.1.1. Velar para que la ACO, como movimiento de iglesia 
organizado y autónomo, obtenga los recursos financieros 
necesarios para su funcionamiento ordinario a partir 
de la aportación individual de sus miembros, que debe 
representar la principal fuente de ingresos del movimiento. 
2.1.2. Para cubrir gastos puede recibir ayuda económica del 
exterior, sin que coarte la libertad de acción y pensamiento 
del movimiento.

- NO S’ACCEPTA 
NO CREEMOS ADECUADA LA PALABRA 
“AFILIACIÓN”, VA MÁS LEJOS QUE “APORTACIÓN”. 
CADA EJERCICIO NO PUEDE ANALIZARSE POR SÍ 
SOLO, SINO TENIENDO EN CUENTA LA REALIDAD 
DEL BALANCE Y LAS RESPONSABILIDADES Y 
PASIVOS IMPLÍCITOS Y DE LA COMPLEJIDAD DEL 
MOVIMIENTO. 

38 Córdoba-E2 pag 5 -2.2.1. 2.2.1. En caso de superávit anual , se propondrá que la 
ACO aporte parte o la totalidad del mismo como ayuda 
económica a otros movimientos y/o entidades que 
trabajen  proyectos solidarios y de transformación social. 

- NO SE ACEPTA 
EL MOVIMIENTO VE QUE ES NECESARIO CADA 
AÑO DAR UNA APORTACIÓN SOLIDARIA. EL 
MOVIMIENTO DEBE DISPONER DE UN REMANENTE 
PARA POSIBLES CONTINGENCIAS.

39 Córdoba-E3 pag 6. - 2.2.4. 2.2.4. Asegurar que a ningún militante de ACO le cueste 
más dinero pertenecer al movimiento que  a cualquier 
otro debido a la distancia geográfica, mediante la 
compensación de viajes a cargo del movimiento

- SE ACEPTA  
ASEGURAR QUE LE CUESTA….

40 Córdoba-E4 pag 6. - 2.3.2. 2.3.1.  Asegurar la máxima transparencia en la obtención, 
aplicación y la comunicación de los recursos económicos, 
así como velar por un funcionamiento ágil y eficaz.

SE ACEPTA  
Añadir “aplicación”
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COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

28 Castellbisbal-E5 pag 13 - 6.5.  
(suprimir-ho)

Voldríem que s’eliminés aquest apartat 6.5  Si et surt la declaració negativa i has de pagar, és una 
contradicció. La majoria de militants, a part de cotitzar 
a l’ACO, també ho fem a altres entitats i això és una 
càrrega econòmica important. 
Si aquest punt es vol mantenir, nosaltres proposaríem el 
següent text: “Animem als militants que la seva situació 
econòmica els ho permeti, que facin una aportació 
extraordinària al moviment per tal de contribuir pels qui 
no poden pagar la quota”.

NO S’ACCEPTA 
És una aportació voluntària (no obligatòria) i, com 
diu al principi, “Es recomana”.

29 Castellbisbal-E6 pag 12 - 5.2   
(inici 2n 
paràgraf)

Pels militants que no treballen a temps complet o que no 
treballen,

Cal tenir present que hi ha militants que no treballen 
i també s’han de sentir plenament que pertanyen al 
moviment.

S’ACCEPTA 
Es canviarà per “Els militants que no treballen o que 
no treballen a temps complet”.

30 JAM-E1 pag 6 - 2.3.2. la qüestió econòmica sigui una corresponsabilitat de tots 
els militants, i no exclusivament d’aquells que temporalment 
s’encarreguen de la seva gestió (economia del moviment).

Creiem que l’economia ha de ser una responsabilitat, no 
una preocupació.

S’ACCEPTA 
Canvi de “preocupació” per “corresponsabilitat”.

31 JAM-E2 pag 8 - 3.3.1 Les despeses corresponents  a la Jornada General, donat 
que corresponen a tots els militants, s’afegiran al cost 
de la cotització d’aquell període de l’any (trimestral, 
semestral o anual)... Cotització + despeses Trobada 
General

Com que corresponen a tots els militants, es facilita el 
seu cobrament.

NO S’ACCEPTA 
El sistema proposat dificultaria la gestió 
administrativa.

32 JAM-E3 pag 13 - 6.4 (màxim l’IPC real) Creiem que l’augment màxim ha de ser l’IPC. NO S’ACCEPTA.  
ES PRIORITZA LA SOSTENIBILITAT DEL MOVIMENT.

33 JAM-E4 pag 15 - 8.1. Les zones rebran un percentatge del pressupost general 
de l’ACO, en funció del nombre de militants i de les 
activitats que realitzin durant el curs, en cas que la pròpia 
diòcesi no faci cap aportació.

Creiem que seria bo anar descentralitzant una mica 
l’economia de l’ACO.

NO S’ACCEPTA 
ELS INGRESSOS QUE ES GESTIONEN DES DE 
ACO CENTRAL CORRESPONEN ALS MÍNIMS PEL 
FUNCIONAMENT DEL MOVIMENT. CADA ZONA 
S’AUTOFINANCIA.

34 JAM-E5 pag 11 - 5.1. c) Total d’ingressos anuals nets. Perquè es parteix dels diners que li entren realment a 
cada militant.

NO S’ACCEPTA  
PELS MATEIXOS CRITERIS

35 Vermutaco-E1 pag 13 - 6.4 Afegir: i en el cas de no voler, es pot renunciar a 
l’increment.

- NO S’ACCEPTA 
ESTÀ CONTEMPLAT AL PUNT 3.1 PER PRINCIPI DE 
SOLIDARITAT.

36 Bellvitge III-E1 pag 11 i 12 - 5.1 
i 5.2

Deixar només el punt 5.3 Tot i que és suggeridor i indicatiu, dona o pot donar 
la impressió que és intimidatori i com una mica 
fiscalitzador. O es podria entendre així.

NO S’ACCEPTA.  
NO ES CONSIDERA “INTIMIDATORI” EXPLICAR COM 
S’APLIQUEN ELS MÍNIMS PEL MANTENIMENT DEL 
MOVIMENT. ESTÀ EXPLICITAT COM A ORIENTATIU.

37 Córdoba-E1 pag 5 -2.1.1. i 
2.1.2.

2.1.1. Velar para que la ACO, como movimiento de iglesia 
organizado y autónomo, obtenga los recursos financieros 
necesarios para su funcionamiento ordinario a partir 
de la aportación individual de sus miembros, que debe 
representar la principal fuente de ingresos del movimiento. 
2.1.2. Para cubrir gastos puede recibir ayuda económica del 
exterior, sin que coarte la libertad de acción y pensamiento 
del movimiento.

- NO S’ACCEPTA 
NO CREEMOS ADECUADA LA PALABRA 
“AFILIACIÓN”, VA MÁS LEJOS QUE “APORTACIÓN”. 
CADA EJERCICIO NO PUEDE ANALIZARSE POR SÍ 
SOLO, SINO TENIENDO EN CUENTA LA REALIDAD 
DEL BALANCE Y LAS RESPONSABILIDADES Y 
PASIVOS IMPLÍCITOS Y DE LA COMPLEJIDAD DEL 
MOVIMIENTO. 

38 Córdoba-E2 pag 5 -2.2.1. 2.2.1. En caso de superávit anual , se propondrá que la 
ACO aporte parte o la totalidad del mismo como ayuda 
económica a otros movimientos y/o entidades que 
trabajen  proyectos solidarios y de transformación social. 

- NO SE ACEPTA 
EL MOVIMIENTO VE QUE ES NECESARIO CADA 
AÑO DAR UNA APORTACIÓN SOLIDARIA. EL 
MOVIMIENTO DEBE DISPONER DE UN REMANENTE 
PARA POSIBLES CONTINGENCIAS.

39 Córdoba-E3 pag 6. - 2.2.4. 2.2.4. Asegurar que a ningún militante de ACO le cueste 
más dinero pertenecer al movimiento que  a cualquier 
otro debido a la distancia geográfica, mediante la 
compensación de viajes a cargo del movimiento

- SE ACEPTA  
ASEGURAR QUE LE CUESTA….

40 Córdoba-E4 pag 6. - 2.3.2. 2.3.1.  Asegurar la máxima transparencia en la obtención, 
aplicación y la comunicación de los recursos económicos, 
así como velar por un funcionamiento ágil y eficaz.

SE ACEPTA  
Añadir “aplicación”
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

41 Córdoba-E5 pag 7. - 3.1. 3.1. Cotización. Recomendamos que la cotización de cada 
militante sea fruto de una Revisión de Vida que tenga 
en cuenta los criterios de cotización del movimiento 
recogidos en el punto 5. La cotización debe ser revisada 
en el grupo o equipo de militantes de forma periódica.

- NO SE ACEPTA 
Simplifica en exceso el texto original.

42 Córdoba-E6 pag 7. - 3.2. 3.2. En el presupuesto y en el balance deben constar 
con claridad los ingresos y los gastos con los conceptos 
detallados. En el Comité General de principios de año  
el/ la responsable de economía general presentará para 
su discusión y aprobación la cuenta de resultados del 
ejercicio anterior y el presupuesto para ese año. 

- NO SE ACEPTA 
Febrero es una fecha aceptable para hacer balance 
del curso anterior.

43 Córdoba-E7 pag 8. - 3.3.1. i 
3.3.2.

3.3.1. Encuentros generales, abiertos a todos los militantes: 
(Jornadas de formación, Semana Santa, retiros…) 
Los costes de organización de los encuentros serán 
asumidos por la ACO, y en caso de que, por la duración del 
encuentro se generasen gastos de estancia y manutención, 
irían a cargo de los participantes. Los gastos de viaje  serán 
asumidos por los y las participantes calculando el gasto 
mediante la compensación de todos los gastos de viaje 
ocasionados divididos entre el número de asistentes. 
3.3.2. Espacios de representación y decisión  (Consejo, 
comités generales, comisiones…) el coste de infraestructura 
de este encuentro correrá a cargo de la ACO y los gastos 
de estancia serán asumidos por la zona y/o grupo en 
cada caso. Cada vez que los participantes en estos 
encuentros van en nombre y representación de todos los 
miembros de su grupo y/o zona, los gastos derivados de 
su participación deberían ser asumidos por el propio grupo 
y/o zona, en los términos que él mismo determine. Los 
gastos de viaje serán asumidos por las zonas calculando el 
gasto mediante la compensación de todos los gastos de 
viaje ocasionados dividido entre el número de asistentes. 

NO SE ACEPTA 3.3.1. 
El redactado original es más claro ya que se trata de 
tres encuentros de diferentes características. 
SE ACEPTA PARCIALMENTE 3.3.2. 
Se acepta parcialmente la enmienda. Se incorpora el 
concepto de Comité General a) Comités Generales; 
b) Encuentro de responsables; c) Consejo.  

44 Córdoba-E8 pag 11. - 5.1. 5.1. El actual criterio de ACO es de cotización y no de 
cuota, esto es, no se establece una cantidad fija para 
todos/as los militantes. Como criterio de  cotización 
orientativo, se propone la fórmula que hemos utilizado a 
lo largo de nuestra historia y que tiene su valor para las 
personas que disponen de unos ingresos más o menos 
estables.

SE ACEPTA
Quedará “5.1. El actual criterio de ACO es de 
cotización y no de cuota, esto es, no se establece 
una cantidad fija para todos/as los militantes. Como 
criterio de cotización orientativo, se propone la 
fórmula que hemos utilizado a lo largo de nuestra 
historia y que tiene su valor para las personas que 
disponen de unos ingresos más o menos estables”.

45 Córdoba-E9 pag 11. - 5.2. Se propone eliminar el párrafo completo. - NO SE ACEPTA 
Es un párrafo orientativo. Se debe mantener la 
solidaridad como signo de identidad del movimiento.

46 Córdoba-E10 pag 13. - 6.1. 6.1. La cotización al movimiento es única en cuanto a 
que la y el militante reflexiona y decide cuál va a ser su 
aportación total al movimiento. Si bien, para facilitar la 
gestión de los distintos territorios, se decidirá en cada 
zona si se envía a la ACO general la totalidad de la 
aportación o se queda en la federación un porcentaje 
de la misma para su funcionamiento. El % decidido que 
se abona a la ACO general se cobra directamente desde 
la tesorería general del Movimiento mediante gestión 
bancaria centralizada a través de domiciliación bancaria.

- NO SE ACEPTA.  
LAS ZONAS SE FINANCIAN POR SÍ MISMAS, TAL 
COMO SE INDICA EN EL PUNTO 8.1.

47 Córdoba-E11 pag 13. - 6.4. Se propone eliminar este párrafo. - NO SE ACEPTA. 
NO HAY ARGUMENTACIÓN A ESTA MEDIDA.

48 Córdoba-E12 pag 14. - 7.1.b) 7.1.b y un grupo formado por algunos/as de los/las 
responsables de economía de las zonas, deseable en la 
medida en que queden elegidos en cada una de las zonas. 

- NO SE ACEPTA 
EL REDACTADO ACTUAL CONTEMPLA QUE DEBE 
HABER UN RESPONSABLE DE ECONOMÍA DE CADA 
ZONA.

49 Córdoba-E13 pag 15. - 8. Proponemos eliminar el capítulo entero ya que viene 
recogido en puntos anteriores.  

- NO SE ACEPTA 
NO VEMOS QUE QUEDE RECOGIDO EN PUNTOS 
ANTERIORES.
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

41 Córdoba-E5 pag 7. - 3.1. 3.1. Cotización. Recomendamos que la cotización de cada 
militante sea fruto de una Revisión de Vida que tenga 
en cuenta los criterios de cotización del movimiento 
recogidos en el punto 5. La cotización debe ser revisada 
en el grupo o equipo de militantes de forma periódica.

- NO SE ACEPTA 
Simplifica en exceso el texto original.

42 Córdoba-E6 pag 7. - 3.2. 3.2. En el presupuesto y en el balance deben constar 
con claridad los ingresos y los gastos con los conceptos 
detallados. En el Comité General de principios de año  
el/ la responsable de economía general presentará para 
su discusión y aprobación la cuenta de resultados del 
ejercicio anterior y el presupuesto para ese año. 

- NO SE ACEPTA 
Febrero es una fecha aceptable para hacer balance 
del curso anterior.

43 Córdoba-E7 pag 8. - 3.3.1. i 
3.3.2.

3.3.1. Encuentros generales, abiertos a todos los militantes: 
(Jornadas de formación, Semana Santa, retiros…) 
Los costes de organización de los encuentros serán 
asumidos por la ACO, y en caso de que, por la duración del 
encuentro se generasen gastos de estancia y manutención, 
irían a cargo de los participantes. Los gastos de viaje  serán 
asumidos por los y las participantes calculando el gasto 
mediante la compensación de todos los gastos de viaje 
ocasionados divididos entre el número de asistentes. 
3.3.2. Espacios de representación y decisión  (Consejo, 
comités generales, comisiones…) el coste de infraestructura 
de este encuentro correrá a cargo de la ACO y los gastos 
de estancia serán asumidos por la zona y/o grupo en 
cada caso. Cada vez que los participantes en estos 
encuentros van en nombre y representación de todos los 
miembros de su grupo y/o zona, los gastos derivados de 
su participación deberían ser asumidos por el propio grupo 
y/o zona, en los términos que él mismo determine. Los 
gastos de viaje serán asumidos por las zonas calculando el 
gasto mediante la compensación de todos los gastos de 
viaje ocasionados dividido entre el número de asistentes. 

NO SE ACEPTA 3.3.1. 
El redactado original es más claro ya que se trata de 
tres encuentros de diferentes características. 
SE ACEPTA PARCIALMENTE 3.3.2. 
Se acepta parcialmente la enmienda. Se incorpora el 
concepto de Comité General a) Comités Generales; 
b) Encuentro de responsables; c) Consejo.  

44 Córdoba-E8 pag 11. - 5.1. 5.1. El actual criterio de ACO es de cotización y no de 
cuota, esto es, no se establece una cantidad fija para 
todos/as los militantes. Como criterio de  cotización 
orientativo, se propone la fórmula que hemos utilizado a 
lo largo de nuestra historia y que tiene su valor para las 
personas que disponen de unos ingresos más o menos 
estables.

SE ACEPTA
Quedará “5.1. El actual criterio de ACO es de 
cotización y no de cuota, esto es, no se establece 
una cantidad fija para todos/as los militantes. Como 
criterio de cotización orientativo, se propone la 
fórmula que hemos utilizado a lo largo de nuestra 
historia y que tiene su valor para las personas que 
disponen de unos ingresos más o menos estables”.

45 Córdoba-E9 pag 11. - 5.2. Se propone eliminar el párrafo completo. - NO SE ACEPTA 
Es un párrafo orientativo. Se debe mantener la 
solidaridad como signo de identidad del movimiento.

46 Córdoba-E10 pag 13. - 6.1. 6.1. La cotización al movimiento es única en cuanto a 
que la y el militante reflexiona y decide cuál va a ser su 
aportación total al movimiento. Si bien, para facilitar la 
gestión de los distintos territorios, se decidirá en cada 
zona si se envía a la ACO general la totalidad de la 
aportación o se queda en la federación un porcentaje 
de la misma para su funcionamiento. El % decidido que 
se abona a la ACO general se cobra directamente desde 
la tesorería general del Movimiento mediante gestión 
bancaria centralizada a través de domiciliación bancaria.

- NO SE ACEPTA.  
LAS ZONAS SE FINANCIAN POR SÍ MISMAS, TAL 
COMO SE INDICA EN EL PUNTO 8.1.

47 Córdoba-E11 pag 13. - 6.4. Se propone eliminar este párrafo. - NO SE ACEPTA. 
NO HAY ARGUMENTACIÓN A ESTA MEDIDA.

48 Córdoba-E12 pag 14. - 7.1.b) 7.1.b y un grupo formado por algunos/as de los/las 
responsables de economía de las zonas, deseable en la 
medida en que queden elegidos en cada una de las zonas. 

- NO SE ACEPTA 
EL REDACTADO ACTUAL CONTEMPLA QUE DEBE 
HABER UN RESPONSABLE DE ECONOMÍA DE CADA 
ZONA.

49 Córdoba-E13 pag 15. - 8. Proponemos eliminar el capítulo entero ya que viene 
recogido en puntos anteriores.  

- NO SE ACEPTA 
NO VEMOS QUE QUEDE RECOGIDO EN PUNTOS 
ANTERIORES.
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

50 Madrid 
azuqueca/
lucero-E1

pag 3. - 1. No lo hagas por la ACO, hazlo desde ti para tod@s Texto más inclusivo y no tan individualista. SE ACEPTA PARCIALMENTE 
Se acepta incluir al final del texto: “No lo hagas 
por ACO, hazlo desde ti para todas y todos”. No se 
incluye en título inicial porque se pretende provocar 
al lector/a a leerlo.

51 Madrid 
azuqueca/
lucero-E2

pag 3. - 2.  
(debajo 
objetivo)

Velar para que en la ACO la economía... Más correcto léxicamente. SE ACEPTA 
Se corregirá por “Velar para que en la ACO la 
economía...”

52 Madrid 
azuqueca/
lucero-E3

pag 6 - 2.2.4. Asegurar que a ningun@ militante de ACO le cueste más 
dinero pertenecer al movimiento.

Más corto y claro. SE ACEPTA PARCIALMENTE 
Cambiar por “Asegurar que a ningún militante de 
ACO le cueste más dinero pertenecer al movimiento 
que a cualquier otra entidad debido a la distancia 
geográfica”.

53 Madrid 
azuqueca/
lucero-E4

pag 6 - 2.3.2. Velar para que la cuestión económica sea una 
preocupación de toda la militancia.

- SE ACEPTA 
Cambiar por “Velar para que la cuestión económica 
sea una preocupación de toda la militancia”.

54 Madrid 
azuqueca/
lucero-E5

pag 8 - 3.3.1.a) Que quede más claro el punto a de JORNADA GENERAL  
...y por la aportación de los militantes. ¿De qué militantes: 
de los que vayan al encuentro o de todos?

Aclarar que militantes pagan la Jornada General. NO SE ACEPTA 
DEBE SER POR LA APORTACIÓN DE TODOS LOS 
MILITANTES.

55 Madrid 
azuqueca/
lucero-E6

pag 10. - 4.  
(1r párrafo)

Periodicamente y sobre todo cuando alguien lo pida o se 
incorpore de nuevo al movimiento, es necesario hacer un 
Revisión de Vida sobre la economía del movimiento y una 
Revisión de Vida personal.

- SE ACEPTA 
Cambiar por “una Revisión de Vida sobre la economía 
personal y del movimiento para orientar nuestra 
aportación”.
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NÚMERO 
ESMENA

GRUP PUNT-
APARTAT

COM VOLS QUE QUEDI EL REDACTAT JUSTIFICACIÓ RESPOSTA DE LA COMISSIÓ

50 Madrid 
azuqueca/
lucero-E1

pag 3. - 1. No lo hagas por la ACO, hazlo desde ti para tod@s Texto más inclusivo y no tan individualista. SE ACEPTA PARCIALMENTE 
Se acepta incluir al final del texto: “No lo hagas 
por ACO, hazlo desde ti para todas y todos”. No se 
incluye en título inicial porque se pretende provocar 
al lector/a a leerlo.

51 Madrid 
azuqueca/
lucero-E2

pag 3. - 2.  
(debajo 
objetivo)

Velar para que en la ACO la economía... Más correcto léxicamente. SE ACEPTA 
Se corregirá por “Velar para que en la ACO la 
economía...”

52 Madrid 
azuqueca/
lucero-E3

pag 6 - 2.2.4. Asegurar que a ningun@ militante de ACO le cueste más 
dinero pertenecer al movimiento.

Más corto y claro. SE ACEPTA PARCIALMENTE 
Cambiar por “Asegurar que a ningún militante de 
ACO le cueste más dinero pertenecer al movimiento 
que a cualquier otra entidad debido a la distancia 
geográfica”.

53 Madrid 
azuqueca/
lucero-E4

pag 6 - 2.3.2. Velar para que la cuestión económica sea una 
preocupación de toda la militancia.

- SE ACEPTA 
Cambiar por “Velar para que la cuestión económica 
sea una preocupación de toda la militancia”.

54 Madrid 
azuqueca/
lucero-E5

pag 8 - 3.3.1.a) Que quede más claro el punto a de JORNADA GENERAL  
...y por la aportación de los militantes. ¿De qué militantes: 
de los que vayan al encuentro o de todos?

Aclarar que militantes pagan la Jornada General. NO SE ACEPTA 
DEBE SER POR LA APORTACIÓN DE TODOS LOS 
MILITANTES.

55 Madrid 
azuqueca/
lucero-E6

pag 10. - 4.  
(1r párrafo)

Periodicamente y sobre todo cuando alguien lo pida o se 
incorpore de nuevo al movimiento, es necesario hacer un 
Revisión de Vida sobre la economía del movimiento y una 
Revisión de Vida personal.

- SE ACEPTA 
Cambiar por “una Revisión de Vida sobre la economía 
personal y del movimiento para orientar nuestra 
aportación”.
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GRUPS QUE FAN COMENTARIS O PREGUNTES (NO ESMENES)

- Castellbisbal-E7 Cap en concret 
(suggerències) 

Cada vegada hi ha més militants de l’ACO que estan 
jubilats i per tant no treballen, i això no queda especificat 
en cap apartat de la proposta de Carta Econòmica i 
creiem que d’una manera o altra hi hauria de ser.

Creiem que no caldria enviar en paper els documents 
de les propostes. Caldria penjar-los a la pàgina web de 
l’ACO per tal que estiguin accessibles per a tothom. 
També creiem que un cop s’aprovin no caldria imprimir-
los, es pengen telemàticament. Solament si hi algun 
militant que ho demani en paper, se li farà arribar.

NO ÉS UNA ESMENA

- Pa i Roses No hi ha 
esmenes

El nostre grup va fer aportacions per elaborar la proposta 
de document de Carta Econòmica que es presenta ara. 
Per tant no presentem esmenes ja que la nostra aportació 
ha quedat recollida en aquesta proposta.

- NO ÉS UNA ESMENA

- Bellvitge III-E2 Aportació 
general

Incloure on millor es cregui la realitat de “jubilats”, donat 
que a l’ACO hi ha moltes persones en aquesta situació.  
I també la realitat “d’autònoms” i “autònoms jubilats” 
donat que, econòmicament, viuen una situació sovint molt 
i molt precària.

Creiem que la realitat de l’ACO ha anat canviant. Que 
ara i cada vegada més, hi ha persones jubilades dins el 
moviment. I que el concepte d’”hores treballades” es va 
ampliant també en “hores jubilades”. 
Per altra banda, la realitat dels treballadors autònoms fa 
que sigui difícil d’assimilar el terme d’hores treballades

NO ÉS UNA ESMENA 
QUEDA CONTEMPLAT AL PUNT 5.2

- Bellvitge III-E3 Agraïment Com a aportació general, l’equip valora molt la proposta 
d’aquest document en la seva confecció. És molt 
educatiu, suggerent i motivador.

Ho volem aportar com equip. A totes les persones que 
han llegit el document, els ha agradat molt el to i el fons. 
L’economia és sempre un terme difícil de gestionar. 
Si al final no és cap esmena, almenys volíem fer arribar 
l’agraïment per la redacció de la proposta del document

NO ÉS UNA ESMENA 
S’AGRAEIX EL RECONEIXEMENT DE LA FEINA DE 
MOLTS MILITANTS EN AQUEST DOCUMENT

- Bellvitge III-E4 Aportació a 
concretar

- Tenim un tema de cotització pendent de reflexionar-hi 
més per veure si presentem o no alguna esmena. Si pot 
constar aquesta petició per poder-ho parlar més amb 
l’equip, ho agrairíem.

NO ÉS UNA ESMENA

- Córdoba-E1 Aportació 
general 

El nostre grup va fer aportacions per elaborar la proposta 
de document de Carta Econòmica que es presenta ara. 
Per tant no presentem esmenes ja que la nostra aportació 
ha quedat recollida en aquesta proposta.

Como aportación general: Cuidar el lenguaje de género 
en todo el documento. 

NO ÉS UNA ESMENA 
Se propone como aportación general: Cuidar el 
lenguaje de género en todo el documento.
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GRUPS QUE FAN COMENTARIS O PREGUNTES (NO ESMENES)

- Castellbisbal-E7 Cap en concret 
(suggerències) 

Cada vegada hi ha més militants de l’ACO que estan 
jubilats i per tant no treballen, i això no queda especificat 
en cap apartat de la proposta de Carta Econòmica i 
creiem que d’una manera o altra hi hauria de ser.

Creiem que no caldria enviar en paper els documents 
de les propostes. Caldria penjar-los a la pàgina web de 
l’ACO per tal que estiguin accessibles per a tothom. 
També creiem que un cop s’aprovin no caldria imprimir-
los, es pengen telemàticament. Solament si hi algun 
militant que ho demani en paper, se li farà arribar.

NO ÉS UNA ESMENA

- Pa i Roses No hi ha 
esmenes

El nostre grup va fer aportacions per elaborar la proposta 
de document de Carta Econòmica que es presenta ara. 
Per tant no presentem esmenes ja que la nostra aportació 
ha quedat recollida en aquesta proposta.

- NO ÉS UNA ESMENA

- Bellvitge III-E2 Aportació 
general

Incloure on millor es cregui la realitat de “jubilats”, donat 
que a l’ACO hi ha moltes persones en aquesta situació.  
I també la realitat “d’autònoms” i “autònoms jubilats” 
donat que, econòmicament, viuen una situació sovint molt 
i molt precària.

Creiem que la realitat de l’ACO ha anat canviant. Que 
ara i cada vegada més, hi ha persones jubilades dins el 
moviment. I que el concepte d’”hores treballades” es va 
ampliant també en “hores jubilades”. 
Per altra banda, la realitat dels treballadors autònoms fa 
que sigui difícil d’assimilar el terme d’hores treballades

NO ÉS UNA ESMENA 
QUEDA CONTEMPLAT AL PUNT 5.2

- Bellvitge III-E3 Agraïment Com a aportació general, l’equip valora molt la proposta 
d’aquest document en la seva confecció. És molt 
educatiu, suggerent i motivador.

Ho volem aportar com equip. A totes les persones que 
han llegit el document, els ha agradat molt el to i el fons. 
L’economia és sempre un terme difícil de gestionar. 
Si al final no és cap esmena, almenys volíem fer arribar 
l’agraïment per la redacció de la proposta del document

NO ÉS UNA ESMENA 
S’AGRAEIX EL RECONEIXEMENT DE LA FEINA DE 
MOLTS MILITANTS EN AQUEST DOCUMENT

- Bellvitge III-E4 Aportació a 
concretar

- Tenim un tema de cotització pendent de reflexionar-hi 
més per veure si presentem o no alguna esmena. Si pot 
constar aquesta petició per poder-ho parlar més amb 
l’equip, ho agrairíem.

NO ÉS UNA ESMENA

- Córdoba-E1 Aportació 
general 

El nostre grup va fer aportacions per elaborar la proposta 
de document de Carta Econòmica que es presenta ara. 
Per tant no presentem esmenes ja que la nostra aportació 
ha quedat recollida en aquesta proposta.

Como aportación general: Cuidar el lenguaje de género 
en todo el documento. 

NO ÉS UNA ESMENA 
Se propone como aportación general: Cuidar el 
lenguaje de género en todo el documento.
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- Córdoba-E2 Aportació 
general 

Sobre la organización económica de la ACO general /
federal. Por nuestra experiencia, al estar “alejadas” de 
la sede general, el funcionamiento en el día a día que 
se describe en la Carta Económica no es operativo. 
¿Cómo organizamos nuestra economía en la federación 
de Córdoba? Cada militante reflexiona cuál va a ser su 
cotización en función de su economía; una vez decidida 
la cantidad, aplicamos un criterio aproximado de 80-20%, 
es decir, el 80% de esa cantidad es la que cotizamos 
en forma de domiciliación bancaria a las cuentas de la 
ACO general y el 20% lo aportamos en metálico para 
el funcionamiento de la ACO federal/de zona. Es decir, 
si yo cotizo 100 euros, 80 euros se cobran a través del 
recibo que emite la ACO estatal y 20 euros los entrego 
en metálico a la tesorera federal. ¿Qué gastos pagamos 
con ese 20% que nos quedamos? Principalmente las 
aportaciones que hacemos a los/as cuidadores/as que 
atienden a los niños/as cuando tenemos encuentros ya 
sea de formación o asambleas, o si hay que pagar viaje 
o regalo para un/a ponente, cuota a alguna plataforma 
a la que pertenecemos. Los gastos de las casas para los 
encuentros (estancias y comidas) las asumimos en el 
momento entre los y las asistentes. No disponemos de 
cuenta bancaria, por lo que se funciona con ingresos/ 
pagos en metálico. A final o principios de año se hace 
una cuenta de resultados y un presupuesto y se hace 
llegar a todos/as los militantes. En caso de que al cerrar 
el año “sobre” algo de dinero, se reflexiona y se aporta a 
alguna causa que hayamos visto que se necesita (JOC de 
Córdoba, algún comedor social, cáritas parroquiales,...). A 
nosotros/as, en la Federación de Córdoba, nos funciona 
así, no es complejo y se atiende la realidad cercana y la 
más estructural de la ACO. Nos gustaría conocer cómo se 
funciona en la realidad en otras federaciones. ¿Se hace tal 
y como se describe en la Carta Económica?

Cómo entendemos la cotización desde Córdoba: 
Entendemos que la cotización es una aportación que se 
hace por pertenecer a un colectivo, de forma voluntaria, 
reflexionada, generosa y revisada continuamente en 
función de la economía global de la persona. En ese 
sentido no cabe que otra persona, grupo o estructura 
decida sobre la cotización y si debe subir o bajar su 
cantidad. Sí que puede invitar, cuestionar, sugerir o 
plantear la necesidad de aumentar los ingresos porque 
el movimiento lo necesita, pero si decide alguien que no 
sea yo mismo/yo misma, ya deja de ser una cotización 
y se convierte en otra cosa. Además, consideramos 
que para pertenecer a la ACO la cotización ha de ser 
obligatoria para todos/as los militantes, no entendemos 
que haya personas, grupos ... que no estén cotizando. 
¿Cuál es la razón? Creemos que el valor de la cotización 
no está en la cantidad que se aporta, sino en el hecho de 
asumir la responsabilidad de aportar. 

NO ÉS UNA ESMENA 

- Madrid 
azuqueca/
lucero-E7

pag 11. - 5.1. Tenemos una duda en la página 11 porque la fórmula para 
calcular la cotización se hace desde el salario bruto y no 
desde el salario neto.

Si bien puede que haya momentos que, por las 
circunstancias de la economía de esa persona, esa 
cotización ha de ser 0 porque no esté en condiciones de 
aportar.  Pero esa falta de cotización, si se da, no debe 
“suplirse” por su equipo, diócesis, zona... 

NO ES ENMIENDA 
El salario bruto es la referencia más habitual y de más 
fácil cálculo (no depende del numero de pagas por 
año, etc.)

- Vermutaco-E1 pag 13 - 6.5 No nos gusta que en la introducción se diga que la 
cotización debe “hacerse por ti”. Parece que, como 
aporto, “se me debe devolver” de alguna manera esa 
aportación, nos parece utilitarista. Un/a militante aporta 
por PERTENENCIA; es nuestra obligación sostener a un 
movimiento que es NUESTRO pero que va más allá de 
nosotros/as,  que está al servicio de la clase obrera. 

NO ÉS ESMENA 
EL PARÀGRAF DEIXA CLAR QUE ÉS UNA SOLA 
VEGADA
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