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LÍNIA D’ACTUACIÓ A:  MILITÀNCIA, 
PARTICIPACIÓ I SENTIMENT DE PERTINENÇA 

ACO és un Moviment evangelitzador que ens ajuda a fer present a Crist en les nostres vides i en els nostres 

ambients, treballant per la construcció del Regne de Déu, experimentant el seu amor i anunciant la Bona Nova.

Molts de nosaltres estem compromesos i compromeses en aquest fi i compartim les nostres accions 

del dia a dia dins del grup de RdV, que és on ens trobem còmodes, però no podem restar aïllats; ens 

necessitem els uns als altres.

Aquesta línia pretén ajudar-nos a estimar l’ACO, no per mirar-nos el melic, sinó perquè és un dels espais 

on compartim la nostra vida i trobem els estímuls i és on trobem la font d’energia que ens ajuda a no 

defallir en els nostres objectius. 

També pretén ajudar-nos: 

- a que ens impliquem en el nostre Moviment. Cal conèixer-lo des de dins, per estimar-lo o 

per ajudar  a canviar tot allò que el millori. 

- a veure que dedicar un temps de la nostra vida al Moviment com a responsables és un 

servei molt concret, i possiblement compatible amb altres accions que fem que, sens dubte, 

ajudarà a que altres militants continuïn realitzant les seves accions fora del Moviment.

- a aprofitar les nostres experiències, els nostres coneixements per ajudar-nos els uns als altres, 

a fer un camí junts. Compartir la vida entre joves i veterans és una gran forma de creixement.

SUBLÍNIA 1.  Promoure un procés perquè cada militant valori l’ACO des de la seva realitat 

personal i comunitària, que faciliti la seva implicació en el moviment lliurement i amb 

compromís segons les seves capacitats, disponibilitats i possibilitats.

REPTE 1.1. PROCÉS D’INICIACIÓ A L’ACO. LA FIGURA DE L’ACOMPANYANT/S

És necessari que totes les persones que arribin al Moviment, facin un procés d’iniciació  per 

tal que coneguin, valorin i estimin l’ACO. En aquest procés l’acompanyament esdevé un 

element important.

ACCIONS CONCRETES:

1.1.1.	 Planificar	el	seguiment	dels	processos	personals	dels	i	les	militants	en	la	iniciació	i	

formació bàsica per facilitar el sentiment de pertinença a l’ACO.

1.1.2. Proposar persones o grups concrets (militants d’ACO referents), que facin 

d’acompanyament a persones que ho necessitin. 

REPTE 1.2. CORRESPONSABILITAT A NIVELL ORGANITZATIU. IMPORTÀNCIA DE LA 
COTITZACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT DEL MOVIMENT

El Moviment és de tots i totes, per tant, tothom és corresponsable del seu funcionament i 

sostenibilitat.

ACCIONS CONCRETES:

1.2.1.	 Organitzar	i	planificar	els	relleus	dins	de	l’ACO	en	el		moment	que	toqui.	

1.2.2. Crear consciència que el moviment és de tots i totes per igual i fomentar la 

corresponsabilitat dins l’àmbit organitzatiu.
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1.2.3. Conscienciar als i les militants que mitjançant les cotitzacions, el moviment es 

pugui sostenir econòmicament. 

La RV sobre l’economia i la Carta Econòmica són eines per aprofundir en la nostra 

economia i cotització a l’ACO. 

REPTE 1.3. COMPARTIR COMPROMISOS PER APROFUNDIR EN L’ESPERIT MILITANT EN 
INTERACCIÓ AMB L’ENTORN

1.3.A. ACO com a punt de trobada de les nostres accions 

ACCIONS CONCRETES:

1.3.A.1. Compartir i conèixer els compromisos i les accions dels i les militants dins el 

moviment. Han de ser-hi presents a les Revisions de Vida, als Estudis d’Evangeli i 

també en espais de comunicació i jornades de formació.

1.3.B. ACO inserida en la realitat i en coordinació amb l’entorn

ACCIONS CONCRETES:

1.3.B.1. Fomentar la consciència obrera i la militància interactuant amb l’entorn. L’ACO 

ha	de	promoure	en	els	seus/les	seves		militants,	la	reflexió	i	la	formació	de	la	

realitat del món del treball i de la pobresa, en el marc social, polític, sindical i 

mediambiental actuals. 

1.3.B.2. En aquest sentit, cal potenciar les interrelacions entre membres  de diferents 

grups, moviments, grups d’Església, de la societat en general per tal de poder 

compartir les diferents  activitats i les informacions, que elabori un o altre. 

1.3.C. Necessitat d’espais celebratius comuns

ACCIONS CONCRETES:

1.3.C.1. ACO ha de potenciar espais celebratius comuns entre diferents grups i militants 

i altres mitjans com RdV programades. L’organització d’aquestes ha d’estar 

oberta a altres col·lectius d’església i del món obrer. Han de servir perquè els 

participants experimentin i aprofundeixin en l’esperit militant i en el sentit 

col·lectiu i comunitari del Moviment, posant en valor els compromisos individuals 

de cadascun i el que ens uneix des de la riquesa de la diversitat.

1.3.C.2. Potenciar la Pastoral Obrera a cada Zona o Diòcesi i també subzones .Promoure 

els moments de trobada del 7 d’ Octubre , 8 de Març  i 1er de Maig.

SUBLÍNIA 2. Formar els responsables del Moviment en la fe, en la consciència obrera  i en 

les habilitats adequades per organitzar el grup, la zona i les comissions, per tal de facilitar 

l’acompanyament i creixement dels militants en aquest  món tan canviant que vivim

REPTE 2.1. CRIDA A LA RESPONSABILITAT

Exercir una responsabilitat a l’ACO és un servei temporal als altres militants i és necessari 

perquè el Moviment funcioni. Cal que tota la militància valori acceptar alguna de les 

responsabilitats que ofereix el Moviment.

ACCIONS CONCRETES:

2.1.1. Promoure  responsabilitats distributives: responsables per parelles temporalment 

per poder agafar confiança abans de liderar una nova responsabilitat.



7

2.1.2.  Fomentar el donar a conèixer experiències de responsabilitats dins la nostra 

organització, per així ser més realistes a l’hora de demanar als i les militants que 

s’impliquin en el moviment assumint alguna d’elles.

2.1.3.  Fer una Revisió de Vida sobre què vol dir fer de responsable.

REPTE 2.2. PROCÉS D’APRENENTATGE DELS RESPONSABLES

2.2.A. Conèixer l’organització de l’ACO, saber organitzar el grup, la zona i les 

comissions. Aprendre a treballar amb altres i pels altres.

ACCIONS CONCRETES:

2.2.A.1. Conèixer a fons els documents de Normes de funcionament i Organització, el 

Document d’identitat i d’altres que ens ajudin a veure la globalitat del Moviment. 

En aquest sentit, convindria que el/la responsable llegeixi i faci seva la “Carpeta 

del Responsable” que es pot consultar a la Mediateca del web: https://acocat.org/

sites/default/files/carpeta_del_responsable.pdf

2.2.A.2. Oferir formació  en la  dinàmica de grups i en acompanyament: com portar les 

reunions, els rols dels diferents membres, com acompanyar els militant del grup, 

etc.

2.2.A.3. Oferir les nostres capacitats i habilitats, i procurar ser creatius i imaginatius en la 

preparació de trobades de Zona, de Moviment, etc, sempre tenint en compte les 

necessitats reals dels militants als que va dirigida la trobada. 

2.2.B. Formació integral des de la fe i la consciència obrera. 

 La responsabilitat ens ajuda a créixer com a cristians i com a militants obrers, 

potenciant el compromís envers els altres.

ACCIONS CONCRETES:

2.2.B.1. Participar en accions formatives que toquin temes de fe en Jesucrist i en l’Evangeli i 

de consciència obrera. 

2.2.C.	 Procés	d’interiorització,	de	reflexió,	de	pregària	i	de	relectura	de	la	

responsabilitat. 

 Acceptar una responsabilitat és una veritable acció, podem descobrir el valor 

del servei, ens ha d’ajudar a conèixer la realitat de la militància i acompanyar les 

persones i/o grups per tal d’elaborar conjuntament  respostes a les diferents 

necessitats.

ACCIONS CONCRETES:

2.2.C.1.  Fer Revisió de Vida de la nostra tasca de responsables.

2.2.C.2.	 Fer el Quadern de Vida ens pot ajudar.

2.2.C.3.  Fer EdE: per exemple, com acompanya Jesús, el procés de Pere com a 

responsable de grup, etc.

REPTE 2.3. CONÈIXER LA REALITAT DELS MILITANTS I ACOMPANYAR

(xxx)

ACCIONS CONCRETES:

2.3.1. Fomentar la comunicació, l’e-butlletí, Salillum, trobades, jornades, de testimonis i 

experiències de compromís militant de la gent de l’ACO.
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2.3.2. Potenciar el quadern del militant o altres eines que ajudin al responsable a 

aprofundir en la realitat del seu grup. 

2.3.3.  Assistir a xerrades de formació (ofertes pel Moviment, les zones, etc.) sobre temes 

que interessin als militants.

2.3.4.  Fer seguiment per part del/de la responsable de zona dels responsables dels 

grups de RdV per conèixer la realitat concreta de les companyes i companys del 

seu grup.

2.3.5.  Procurar fer RdV en profunditat, revisant de tant en tant si les nostres RdV són 

una eina per anar a fons en la nostra vida a la llum de l’Evangeli.

REPTE 2.4. TREBALL CONJUNT RESPONSABLE- CONSILIARI/A

Seria recomanable que el/la responsable i el/la consiliari/a puguin revisar junts el 

funcionament del grup, la zona o la comissió. Aquest espai és un moment per aprofundir 

en la realitat dels membres del grup, la seva dinàmica i compartir la pròpia responsabilitat.

ACCIONS CONCRETES:

2.4.1.  Revisar el rol que tenen dins de les reunions.

2.4.2.  Fer seguiment de la dinàmica del grup, dels militants, les accions, les RdV a 

plantejar.

2.4.3. Fer alguna Jornada de Formació (a nivell de zona/diocèsi, o de tot el Moviment) 

per analitzar i compartir la feina conjunta entre el/la Responsable i el/la Consiliari/

ària.

REPTE 2.5. COMPARTIR EXPERIÈNCIES

Compartir experiències els uns amb els altres és una forma de sentir-nos valorats i de 

coneixença. Alhora fomenta la corresponsabilitat i ens sentim més Moviment.

ACCIONS CONCRETES:

2.5.1. Publicar testimonis/entrevistes a militants que tinguin responsabilitats als grups 

(Salillum, e-Butlletí, trobades...) 

2.5.2. Afavorir la participació en les Jornades de Responsables. Per compartir el paper 

del responsable i aprofundir en la vida dels militants, grups, zona i Moviment 

(prioritzant les trobades presencials, a no ser que siguin de caire operatiu i els 

membres assistents demanin el fet que sigui online o mixte).

2.5.3. Buscar referents. Conèixer el paper de l’experiència històrica del Moviment 

(Cardijn, Marechal).

SUBLÍNIA 3.- Vetllar a la zona i al Moviment en general perquè els militants veterans i els més 

joves s’acompanyin mútuament i arribin a fer camí junts (xxx) 

respectant els diferents ritmes i processos

REPTE 3.1. SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT ENTRE ADULTS MÉS GRANS I MÉS JOVES

Cal fomentar les relacions entre els grups de RdV de diferents edats. L’experiència i les 

noves maneres d’entendre la militància, compartides, poden ser molt interessants si les 

sabem aprofitar.
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ACCIONS CONCRETES:

3.1.1. Identificar quines són les necessitats dels grups o persones concretes que 

requereixen d’aquest acompanyament i buscar els i les militants que intervindrien 

voluntàriament en portar-lo a terme.

3.1.2. Realitzar agermanaments entre diferents grups. Fora bo que fos en la mateixa 

zona per  afavorir la convivència. Però també es podria pensar en buscar 

agermanats en altres llocs.

3.1.3. Organitzar reunions periòdiques de convivència, pregària i formació que 

afavoreixin crear lligams que ens ajudin a sentir-nos moviment. Ho poden 

organitzar periòdicament  grups diferents. Poden ser coses tan senzilles com 

quedar per berenar mentre aprofitem per explicar el funcionament d’una 

videoconferència.

REPTE 3.2. COMPARTIR EXPERIÈNCIES ENTRE MILITANTS JOVES I VETERANS

A l’ACO tenim la sort de tenir militants de diferents edats. Aquest tresor l’hem de saber 

aprofitar per poder donar respostes a les diferents situacions personals, socials, polítiques i 

eclesials que se’ns plantegen i que necessiten de totes les visions i experiències.

ACCIONS CONCRETES:

3.2.1. Promoure l’equilibri en els testimonis amb representació de les diferents franges 

d’edat.

3.2.2. Buscar espais a les trobades per escoltar més als grups de militants joves i 

conèixer la seva realitat, que acostuma a ser diferent de la dels grups més 

veterans.

3.2.3. Potenciar, com ja es fa a algunes zones, la realització de pregàries i Estudis 

d’Evangeli conjunts entre diferents grups. Fins i tot, es podria plantejar alguna 

RdV d’interès comú dels dos grups, per exemple, sobre temes relacionats amb els  

nostres fills i filles, situacions laborals, reivindicació de drets, etc...

REPTE 3.3. RESPECTAR ELS RITMES

Cada edat té un ritme concret i moltes vegades se li posa un accent diferent a determinats 

temes i processos.

ACCIONS CONCRETES:

3.3.1. Compartir (xxx) fets molt concrets de la vida. Això ens ajudarà a conèixer millor 

quines són les coses que en cada etapa ens preocupen més i ens donarà una visió 

del temps que dediquem a cada cosa en el dia a dia. Això ens portarà a respectar i 

entendre tots els tempos que hi ha a l’ACO.

3.3.2. Fer trobades a nivell de zones/diòcesis d’un dia on cadascú pugui escollir 

tasques en les que es trobi més còmode. A totes les trobades, tenir en compte 

l’accessibilitat, el transport, la comoditat, les necessitats especials dels i les 

militants.
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B: L’ESPIRITUALITAT D’ACO

REPTES:
Els tres reptes corresponen a tres dimensions: la personal, la comunitària i l’acompanyament1

1. Promoure el trobament personal amb Jesucrist per garantir la missió evangelitzadora i 

profètica d’ACO.

2. Promoure la dimensió evangelitzadora d’ACO mitjançant espais celebratius comuns.

3. Formar persones que acompanyin la militància en el procés de fer una lectura 

evangelitzadora i creient de la realitat com a ACO. 

(L’anterior repte 3 “Animar altres persones del món del treball a compartir amb nosaltres l’Evangeli de 

Jesucrist” s’ha descartat en duplicar molts dels aspectes treballats a la línia d’actuació D.)2

Les	cites	que	fan	referència	al	Document	d’Identitat	estan	pendents	d’aprovació,	per	tant	es	modificaran	

en funció del que s’aprovi.3

En	general,	les	cites	son	cites,	pel	que	no	es	poden	modificar	(o	en	el	cas	de	les	que	fan	referència	al	DI,	

proposar-ho allà)4

Pel que fa a les qüestions de llenguatge de gènere, hem fet servir segons els casos:

· Militants, o la militància

· Consiliari/ consiliària o la consiliaria

 

Hem	anat	responent	així	a	algunes	esmenes,	però	deixant	la	decisió	a	qui	faci	la	revisió	final	del	redactat

A continuació es desglossen els reptes amb les respectives actuacions.

1. Promoure el trobament personal5 amb Jesucrist, per garantir la missió evangelitzadora i profètica 

d’ACO

“L’Esperit actua en el món, en la Història, en la ment i la consciència de les persones. No fou Ell que ja fa 

temps	inspirà	la	idea	de	la	Revisió	de	Vida?....	Revisió	de	Vida	significa:	visió	diferent,	nova	o	renovada	

de la vida... Reveure els nostres motius i els nostres sentiments és certament bo i necessari, però no n’hi 

ha prou. El que s’ha de revisar és el fons del nostre cor per obrir-nos al pas o vinguda de Crist”. (Albert 

MARECHAL La Revisión de vida – Toda nuestra vida en el evangelio)6

1 Per això no es recollirà l’esmena del  Comitè de Zona  9 Barris, “1. Promoure el trobament personal I COMUNITARI amb 
Jesucrist, per garantir la missió evangelitzadora i profètica d’ACO” ja que la dimensió comunitària correspon al punt 2

2 Admetent per tant, l’esmena de Sagrera 1: Crec que hi ha un apartat de la anomenada “Linia D” que bàsicament diu el mateix, 
caldria comparar-ho i eliminar-ne un.

3 Florida PUNT 1.2.Aquest paràgraf  i tots els del document que fan referència al Document d’ Identitat, hem de recordar que no 
estan aprovats.

4 MODIFICAR – Florida  L’Esperit de Jesucrist és viu enmig DE LA VIDA, de la lluita, del patiment........”

5 Com s’ha explicat abans, es descarta l’esmena per que a l’aspecte comunitari es dedica el segon punt – (Comitè de Zona  9 
Barris 1. Promoure el trobament personal I COMUNITARI amb Jesucrist, per garantir la missió evangelitzadora i profètica 
d’ACO)

6 Cita proposada pel grup Florida a l’esmena al punt 1.2.7
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La Revisió de Vida, font i escola d’espiritualitat7, ens va donant un estil propi de viure la fe cristiana, una 

espiritualitat d’ulls oberts i escolta atenta, una trobada personal amb Jesús que ens hi espera, una acció 

transformadora... Sabem aprofitar aquesta riquesa?

1.1. Trobar-nos amb Jesús a la vida

L’Esperit de Jesucrist és viu en mig de la lluita, del patiment, de les alegries i les conquestes de 

la classe treballadora i de les classes populars, en comunió amb les persones més desafavorides. 

(Document d’Identitat).

Fixar la mirada en aquestes penes i alegries. Formen part de la quotidianitat de les nostres 

revisions? On aturem la nostra mirada? Hi descobrim Jesús que ens crida? 

Proposem les accions següents per portar-ho a terme8:

1.1.1. Fulletó i testimonis sobre el Quadern de Vida9.

1.1.2. Recull de fets de vida en format breu.10

1.1.3. Estudi d’Evangeli sobre la mirada de Jesús.

1.2. Escoltar, conèixer i estimar Jesús

L’afició,	el	gust	(més	enllà	de	l’estudi	intel·lectual)	de	treballar	assíduament	les	Escriptures	per	

arribar a una experiència més profunda de coneixement de Jesucrist i de comunió amb Ell. 

(Document d’identitat 3.3)

* Millorar l’actitud d’escolta en el dia a dia, en la Revisió de Vida. 

Dediquem prou temps a escoltar l’altre o ens llancem a opinar? 

Fomentant:

1.2.1. Formació sobre l’escolta activa i atenta.

1.2.2. Donar espai al silenci, preparació a l’escolta, en tots els àmbits (personal, grup, moviment).

* Aprofundir en el coneixement de les Escriptures, començant pels Evangelis11, des de les 

diferents mirades: des dels pobres, des de la diversitat, des del feminisme, etc. 

Amb les actuacions següents:

1.2.3. Jornada formativa / Dossier.

1.2.4. “Guia de Recursos”, llibres, vídeos, imatges...

1.2.5. Lectura compartida d’un llibre.

7 Recull les aportacions de tres esmenes: - Besòs-Prat: La revisió de vida és una font d’espiritualitat, dona la base per creure i 
seguir Jesús i per ajudar els altres a créixer.– Sagrera 1: La Revisió de Vida ens va donant un estil propi de viure la fe cristiana, 
una espiritualitat d’ulls oberts i escolta atenta, una trobada personal amb Jesús que ens hi espera, una acció transformadora... 
sabem aprofitar aquesta riquesa? 
-Florida:  La Revisió de Vida ES UNA ESCOLA DE ESPIRITUALITAT QUE ens va donant un estil...........”

8 No s’accepta Llúria :”Valorem que no cal fer esment a aquestes tres accions. Valorem en el punt 1.1. la Revisió de Vida i l’Estudi 
d’Evangeli i, el recull i publicació de testimonis, ja es fa a les diferents publicacions d’ACO, butllerí, Salillum.”

9 No s’accepta Ágora :”1.1.1. Fulletó i testimonis sobre el Quadern de Vida – El grup d’Àgora va trobar de manera consensuada la 
necessitat de cridar l’atenció sobre els fets recollits en el Quadern de Vida, i considerar el perill de treure de context aquests 
fets i la possibilitat de faltar a la privadesa de la persona en qüestió. La realitat avui crea condicions invasives que atempten al 
respecte i la privadesa de la persona protagonista en qüestió” Parlant-ne amb ells, era un malentès ( a més no proposaven text 
alternatiu)

10 S’accepta la proposta de Poble Nou III 1.1.2. Recull de fets de vida en format breu.

11 Recull esmenes de  Besòs-Prat -Canviaríem Escriptures per Evangeli. I Florida  Aprofundir en el coneixement de les Escriptures, 
ESPECIALMENT EN L’ EVANGELI, des de les diferents mirades:..............
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1.2.6. Començar les reunions amb la lectura compartida d’un text.12

1.2.7. Estudi d’Evangeli sobre Jesús que cura i té cura.13

* Donar temps a la trobada personal amb Jesús:

1.2.6. Facilitar recursos per a l’Estudi d’Evangeli i la pregària personal.14

1.2.7. Impulsar/facilitar la participació en moments forts com la Setmana Santa i els Exercicis 

Espirituals d’estiu.

* Ajudar els altres a créixer en la fe

Déu ha volgut que busquem la seva paraula viva en el testimoni del germà, en la paraula humana. Per això 

necessita un cristià d’un altre cristià que li digui la paraula de Déu... Crist en el propi cor és més feble que 

en la paraula del germà (BONHOEFFER – Vida en comunitat).

1.2.8 Ajudar-nos els uns als altres a posar paraules al que hem vist i viscut, a descobrir i dir-nos la 

paraula de Déu... sense escapolir-nos i deixar-ho en mans del consiliari o consiliària.

1.3. Actuar arrelats en l’acció de Crist

Si dones el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels indigents, llavors la teva llum s’alçarà en la 

foscor, el teu capvespre serà clar com el migdia... (Is 58, 5-12).

La nostra espiritualitat es desenvolupa també en l’acció que, més enllà de l’activisme, és 

participació en l’acció de Crist dia a dia.

Que en la RdV la nostra acció resulti transformada, de tal manera que per si mateixa sigui 

evangelitzadora

Predica l’Evangeli en tot moment i, quan sigui necessari, usa paraules. (FRANCESC D’ASSÍS). 

1.3.1. Gaudir i compartir les “Bones pràctiques” en què participem o veiem al nostre entorn, de 

forma que enriqueixi la nostra acció.15

Que les celebracions en què participem estiguin plenes d’aquesta vida transformada. 

Per això es proposa:

1.3.2. Taller sobre preparació i participació de celebracions i pregàries.

1.3.3. Actualitzar el recull de pregàries, cançons...

1.3.4. Assegurar testimonis de vida a les celebracions.16

2. Promoure la dimensió evangelitzadora d’ACO mitjançant espais celebratius comuns17

L’ACO ajuda els seus membres a celebrar la fe en Jesucrist des de la nostra vida obrera i la nostra acció i 

el nostre compromís, sempre amb una dimensió de comunitat eclesial (Document d’Identitat, 2.6.1)

12 Recull l’esmena de Florida 1.2.11. Dedicar un temps al començar la revisio de vida en el grup a comentar entre tots i totes un text

13 Recull esmena de Pujos XII 1.2.9. Conèixer al Jesús humà per deixar-nos impregnar per les seves emocions i poder tenir cura de 
la nostra salut mental.

14 Recull en part l’esmena de Granollers I 1.2.3. Experimentar de manera assídua la pregària personal contemplativa.( a diferents 
llocs insistim en la importància de la trobada personal amb Jesús, el silenci, la mirada atenta, contemplativa, l’escolta...però hem 
optat per no senyalar mètodes concrets, trets dels propis del moviment)

15 Abreujada recollint la proposta de Sagrera 1

16 Recull proposta de Pujos X

17 No recollim el que diu Pujòs XII, ja que no proposa text alternatiu : Si la definició de evangelització és “predicar i donar a 
conèixer la doctrina cristiana de l’evangeli”, aquest repte no té a veure amb això sinò en com celebrem la nostra fe. Per tant, el 
títol ha de ser diferent.
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Desglossarem aquest segon capítol en tres apartats que se centren, respectivament, en els equips 

d’ACO, en les zones i en altres realitats.

2.1. El grup de militants d’ACO ha de ser l’espai celebratiu essencial

Expressem la nostra fe amb senzillesa, respectant la nostra concepció del món, que per a nosaltres 

és vital. (Document d’Identitat, 2.6.3)18

Les accions proposades són:

2.1.1. La vida s’ha de celebrar al grup de militants en tota la seva amplitud.19

2.1.2. Dedicar moments a l’oració en cada grup i fer oracions programades amb altres grups 

cristians del nostre entorn.

2.1.3. L’equip20 és un21 dels espais bàsics per a la celebració comunitària de la fe. 

2.1.4. Tots els membres del grup són responsables de les celebracions, on totes les persones són 

celebrants. Una de les funcions de la consiliaria és tenir cura d’aquestes celebracions.22

2.2. Una dimensió celebrativa de què s’ha de tenir cura especialment a la Zona

A l’ACO vivim els sagraments com a signe de l’acció de Jesucrist en tot temps i condició, en un 

llenguatge clar i senzill (Document d’Identitat, 2.6.4).

A través de:

2.2.1. L’eucaristia a les assemblees i trobades de formació.

2.2.2. Jornades de formació i recessos a les zones per compartir espais més lúdics amb testimonis i 

vivències de compromisos des de la perspectiva de diferents generacions.

2.2.3. Implicar-nos més en la comunitat parroquial o23 altres comunitats, participant en les seves 

celebracions i compartint la nostra vida.

2.2.4. Potenciar espais per treballar l’Evangeli com per exemple en sortides de grup o trobades 

entre diferents grups.

2.2.5.	Aprofitar	els	recursos	de	l’església	i	de	les	iniciatives	ecumèniques24

2.3. L’ACO és un moviment evangelitzador en totes les dimensions25

Amb les persones del moviment ho compartim tot. També els moments en què se celebra la 

vida i l’acció, ja que és on experimentem la presència de Jesucrist a les nostres vides (Document 

d’Identitat, 2.6.2).

18 Abreujat seguint la proposta de Sagrera I

19 Sembla bé el redactat proposat, pel que no s’accepta l’esmena de Sagrera 1: 2.1.1.  “Celebrar tota la vida en el grup” o suprimir 
l’apartat 2.1.1

20 Tot i la proposta de Florida de posar GRUP sempre, hem optat per deixar en alguns llocs EQUIP (sols 4 vegades davant de 14 
de GRUP), ja que les considerem sinònimes

21 A proposta de Poble Nou III

22 Recull aportacions de Poble Nou III i Pujós X

23 Recull sentit de l’esmena de Pujos XI “Está mal redactado Creemos que ya somos iglesia (“Ya somos iglesia aunque no se 
participe normalmente en la parroquia. Somos un movimiento especializado. Participar en la comunidad parroquial siempre que 
se considere oportuno  
También creemos que debería de ser un lenguaje claro y sencillo como dice el DOCUMENTO DE IDENTIDAD, 2.6.4, y no es así. “

24 2.2.4 i 2.2.5 provenen de dues esmenes al punt 1.2.8. Pujos XII 1.2.8. Aprofitar els recursos de l’església i de les iniciatives 
ecumèniques 1.2.8. Aprofitar els recursos de l’església i de les iniciatives ecumèniques

25 No es recull la proposta de retallar “en totes les dimensions” Sagrera 1 “2.3. L’ACO és un moviment evangelitzador”
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Per això es proposa:

2.3.1. Potenciar les celebracions més participatives.

2.3.2. Reformular les celebracions i el llenguatge litúrgic desfasat amb paraules, gestos i 

símbols més plens de sentit i connectats amb els participants.26

2.3.3. Fer una Revisió de Vida Programada de la nostra vivència dels sagraments.27

2.3.4. Relacionar la formació, la celebració, la reflexió i l’acció.28

2.3.5. Dedicar29 un cap de setmana a l’any a tractar un tema de fons perquè els militants 

convisquin, reflexionin junts i comparteixin les seves idees (obert als infants).

2.3.6. Utilitzar les videoconferències per a certes30 celebracions.

2.3.7. Potenciar el diàleg interreligiós.31

2.3.8. Facilitar recursos per a la pregària en família.32

3.	 Formar	persones	que	acompanyin	la	militància33 en el procés de fer una lectura evangelitzadora de 

la realitat.

A cada grup de Revisió de Vida, al comitè de zona i al comitè diocesà sempre hi ha la presència d’un 

o més consiliaris... La seva tasca està al servei del coneixement de l’Evangeli i de l’acompanyament de 

l’experiència, l’expressió, la celebració i el testimoniatge de la fe a partir del que viuen i fan els militants 

(Document d’Identitat, 1.6: Moviment acompanyat per consiliaris) 

3.1.	 La	persona	que	acompanya	en	el	procés	de	fe	dels	militants,	consiliari	o	consiliària,	hauria	d’:	

Acompanyar un projecte personal i comunitari de vida en el Crist. 

Acompanyar en la dimensió creient la Revisió de Vida Obrera, en la vida d’acció militant i en 

la responsabilitat. 

Acompanyar la tasca de la /el responsable del grup i/o zona.34

Propostes d’acció: 

3.1.1. Vetllar per la pregària dins les Revisions de Vida i en la vida dels equips de militants. 

3.1.2. Dins del moviment tots som celebrants i animadors en la fe. El consiliari/a té la tasca 

específica d’acompanyar en aquesta dimensió de fe en l’equip, en la zona i en el moviment. 

3.1.3. Plantejar el servei del consiliari/a durant un temps de la vida militant i no caldria que es 

perpetués. 

26 Recull l’esmena de Poble Nou III

27 Recull esmena de Florida.  
Al dir sagraments, en general, no incloem sols l’eucaristia, sinó també els altres, recollint també en part l’aportació Granollers I 
2.2.2. Dedicar espais a la formació i la celebració del Sagrament del Perdó

28 Recull Pujòs XI : Poner en contacto la formación, la acción, reflexión y celebración  i Sagrera 1: què vol dir “posar en contacte”? 
com es fa això? o s’explica millor o es treu.

29 Canvi de paraula proposat per Sagrera 1

30 Pujos XI i Florida

31 No es recull Granollers I “2.3.5. Potenciar el diàleg interreligiós des del respecte a la diversitat, suscitada per l’Esperit Sant”  Aquí 
sols es plantegen reptes, no entrem en definicions de com ha de ser el diàleg.

32 Afegit a proposta de  Comitè de Zona 9 Barris  

33 Sagrera 1

34 Florida
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3.2. Animar i acompanyar els militants en la possibilitat de formar-se com a consiliaris per 

acompanyar grups en la fe.

Propostes d’acció: 

3.2.1. Fomentar dins els grups la crida de persones concretes a realitzar aquesta formació i 

aquest servei. 

3.2.2. Aprofitar i reutilitzar publicacions de cursos anteriors com per exemple el Curs de 

formació per a consiliaris laics. 

3.2.3. Fer difusió i aprofitar els cursos que s’organitzin a un nivell més ampli per altres 

moviments o grups de Pastoral Obrera. 

3.2.4. Posar aquesta formació al servei dels nostres moviments germans. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D: ACCIÓ, COMPROMÍS 
MILITANT I EVANGELITZACIÓ A L’ACO.

PROPOSTES PER AL XII CONSELL

INTRODUCCIÓ

Donem al nostre compromís un sentit evangelitzador.

El sentit últim del nostre compromís militant rau en la construcció del Regne de Déu perquè tota 

persona, especialment al nostre entorn de classe obrera, pugui sentir-se lliure, justament tractada, 

acollida incondicionalment, cuidada, plenament desenvolupada. El compromís, doncs, tant quan es dona 

en una relació personal com quan adquireix una dimensió col·lectiva, pretén que tota persona es pugui 

sentir filla estimada de Déu. Té sempre una dimensió evangelitzadora.

Déu	transforma	i	ens	transforma,	per	petits	i	fràgils	que	siguem.

Estem cridats a donar fruit a partir del que som, allò que no és sinònim de tenir èxit, sinó de lliurament 

i gratuïtat. La paradoxa és que en allò petit, en allò que som capaços de fer, en condicions difícils, sense 

mitjans, de vegades en la incertesa o en la foscor, amb les nostres limitacions i fragilitats, i malgrat els 

fracassos, podem contribuir a donar pas a la Llum, i a experimentar la creativitat, l’amor, l’esperança i 

l’alegria de Déu a la vida. Nosaltres treballem, Déu transforma i ens transforma.

El compromís a l’ACO s’encarna a l’entorn de cada militant.

El recorregut dels militants d’ACO comprèn tota la vida i s’encarna al seu entorn concret familiar, 

laboral,	associatiu	i	veïnal,	sempre	dinàmic. Per això conviuen en el moviment una gran pluralitat 

d’opcions, moments d’intensitat i moments de desànim, moments de ser cuidadors i moments de ser 

cuidats, baixades i pujades d’ànim, aprenentatges i experiències. És una carrera de fons en què passem 

inevitablement per etapes molt diferents i en què compartim opcions amb molts altres companys, 

cristians o no, en què sovint podem reconèixer el rostre de Crist.

No obstant això, alguns militants troben a faltar una acció col·lectiva a l’ACO que sigui signe profètic a la 

societat i a l’Església, alhora que instrument educatiu (els militants sempre estem en construcció😉).

Ens sentim continuadors de la lluita obrera en la solidaritat amb els que més pateixen i volem incidir 

tant com sigui possible en les causes de la desigualtat.

Ens inspiren especialment dos criteris: l’atenció als més vulnerables (en el nostre cas, particularment als 

treballadors que pateixen més l’atur, la precarietat, l’arbitrarietat, l’explotació…) i la memòria actualitzada 

i agraïda de la lluita obrera, amb els seus trets de solidaritat, de consciència col·lectiva i interès pel 

bé comú, de confiança mútua i de fraternitat que, a partir del seu propi esforç, tant ha aportat a les 

condicions de vida dels treballadors. La desmemòria històrica, el benestar ben aconseguit per un sector 

dels treballadors, l’individualisme i la fragmentació de la classe obrera, juntament amb molts altres 

factors, influeixen en una percepció deslegitimitzadora del nostre patrimoni comú. Els ràpids canvis 

socials i tecnològics, a més dels efectes devastadors de la pandèmia contribueixen que ens sentim 

descol·locats.

Volem transmetre la fe que dona sentit a les nostres vides, però sovint no sabem gaire bé com fer-ho.

Juntament amb aquest compromís, ACO, com la JOC, ens mou a convidar explícitament aquestes 

persones amb qui vivim i ens comprometem, a conèixer Jesucrist Ressuscitat i a compartir, si ho 

desitgen, la nostra manera de viure l’Evangeli. De vegades aquest anunci no és possible o no és ben 
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rebut o no sabem molt bé com fer-ho o ens dona problemes, però ens hauríem de preguntar per què, 

sent el nostre moviment un moviment evangelitzador especialment atent als treballadors en pitjors 

circumstàncies, els nostres grups no solen acollir ni a nous membres que s’hi integrin a partir del nostre 

compromís militant ni a persones que treballen en precari o són immigrants, per exemple. Aquest és un 

dels reptes més importants que se’ns presenten.

Convidar, acollir, escoltar, anunciar, acompanyar, formar, celebrar…: iniciar.

No sempre som conscients dels passos que implica la iniciació al moviment i tendim a reduir-la a 

acompanyar aquells grups procedents de la JOC que s’interessen per ACO. Però hi ha moltes altres 

persones que són susceptibles d’iniciar la revisió de vida obrera i que són els nostres companys de 

feina, de barri, d’acció… En un cas i en l’altre, la iniciació consisteix a: convidar, acollir i escoltar sense 

jutjar, anunciar (implícitament amb el nostre testimoniatge i explícitament donant raó de la nostra fe), 

acompanyar, formar si cal i celebrar. Per aquest ordre o per un altre, totes aquestes dimensions són 

presents en el procés.

REPTES QUE ES PROPOSEN

Per tot això plantegem els reptes següents. Algunes d’aquestes propostes són per a tots els militants, 

d’altres són simplement suggeriments; algunes són per a les diòcesis/zones i altres per a tot el moviment. 

N’hi ha algunes de noves, i d’altres consisteixen simplement a canviar alguna actitud.

Si es considera que el nombre de prioritats és massa gran n’hi ha prou que al Consell se n’escullin tres o 

es temporalitzin. En qualsevol cas el que importa és que si es pren un acord, es compleixi!

1. VETLLAR PER LA QUALITAT DEL NOSTRE COMPROMÍS MILITANT

La formació i la reflexió sobre la nostra acció, més enllà de la revisió de vida, són un bon instrument, que 

no passa únicament per la formació oferta pel moviment: es tracta d’aprofitar tots els mitjans al nostre 

abast i treballar en xarxa.

· Compartir més sovint el nostre compromís: conèixer en què estem implicats al grup i a la zona. 

Elaborar un mapa del nostre compromís pot ser una bona iniciativa que faciliti treballar sectorialment 

de tant en tant, per compartir inquietuds i dificultats.

· Formar-nos sobre els reptes actuals de la nostra societat: emergència climàtica, economies 

alternatives, feminisme, efectes de la pandèmia, migració, història del moviment obrer…Continuar la 

nostra reflexió sobre la cura com a forma de relació i com a fons de la nostra acció social.

· Apropar-nos a testimonis d’acció i compromís militant: per exemple dones que han estat punt de 

referència al segle XX (Dorothy Day, Simone Weil, Edith Stein, Etty Hillesum, Madeleine Delbrêl…).

· Aprofundir en l´espiritualitat, la litúrgia i la Bíblia, a més de conèixer els documents més significatius 

del pensament social de l´Església.

· Participar en espais de formació i acció organitzats per altres col·lectius i moviments a què ens costa 

més arribar.

· Introduir a la nostra pauta de revisió de vida, com a grup, un petit pla de formació que puguem 

dur a terme de forma senzilla: a través dels quaderns de Cristianisme i Justícia, comentant lectures, 

preparant retirs…
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2. ORGANITZAR UNA ACCIÓ PROFÈTICA COMUNA PER A TOT EL MOVIMENT DE MANERA 

PERIÒDICA

Una acció comuna contribuiria a visibilitzar ACO, podria ser un instrument educatiu i cohesionaria el 

moviment.

· Realitzar actes o gestos públics com a col·lectiu ACO, en general i/o a cada diòcesi o zona, en 

col·laboració amb altres col·lectius si és possible, que expressin la nostra identitat cristiana i militant 

a favor dels exclosos. Ho plantegem com una novetat, encara que a les diferents zones d’ACO ja es 

fan activitats conjuntes en determinats moments, gestos públics senzills, com el silenci de Nadal. Es 

tractaria d’una acció profètica complementària a aquestes activitats conjuntes, testimoni d’Església 

que reforci, si es considera adequat, accions que ja estan en marxa.

3. APROXIMAR ACO A DETERMINATS COL·LECTIUS I ZONES EN SITUACIÓ PARTICULARMENT 

VULNERABLE

· Establir cada any a cadascuna de les zones i/o diòcesis a quines persones o col·lectius vol aproximar-

se ACO durant el curs que comença. Concretar i limitar en l’espai i en el temps pot ajudar a aquesta 

aproximació, sovint tan genèrica que acaba per desaparèixer. El mapa de compromisos pot ajudar a 

percebre, pensar i organitzar algunes accions per arribar a aquests col·lectius.

· Oferir formació grupal i perllongada en el temps a militants del moviment al costat de persones 

que no ho són, que permeti als integrants aprofundir en el tema i conèixer-se mútuament, i al grup 

cohesionar-se, sobre qüestions d’interès (en la línia de la proposta d’Emili Ferrando del Pla de 

formació per al Compromís social).

· Desenvolupar una presentació d’ACO en diversos formats que resulti atractiva i intel·ligible per a qui 

no ens conegui, i adaptada al col·lectiu a què ens dirigim.

4. PROMOURE L’ACOLLIMENT I LA INICIACIÓ A LA REVISIÓ DE VIDA OBRERA A L’ACO

· Vetllar perquè totes les diòcesis i/o zones tinguin una persona responsable d’iniciació, que pugui 

contribuir a la bona acollida de persones i grups i al procés necessari perquè es converteixi, 

respectant-ne l’itinerari i el procés personal, en militant d’ACO.

· Formar consiliaris laics, vetllant especialment per la presència de dones entre ells.

· Definir la figura de l’iniciador o acompanyant.

· L’acompanyament de persones i grups, respectant sempre la llibertat, el procés i les opcions, hauria 

de formar part de la formació de responsables d’iniciació.

· Oferir l’espai dels grups a persones del nostre entorn que puguin participar en determinades sessions 

que puguin ser del seu interès perquè viuen situacions semblants. Un espai d’acollida i escolta mútua 

sense jutjar a ningú i palpant, encara que sigui a cegues, un Déu que ens estima pot ser un abeurador 

per als moltíssims assedegats amb qui compartim tantes coses.

· Acompanyar i compartir amb els moviments germans espais de formació, oració i celebració.

5. VISIBILITZAR L’ESTIL ACO D’ACOLLIDA I COMPROMÍS OBRER AL NOSTRE ENTORN

· Promoure que les accions de formació d’ACO a tots els nivells siguin obertes i explícitament ofertes a 

grups, entitats i persones que no formen part d’ACO segons les característiques del tema tractat.

· Aprofitar els recursos i l’assessorament de la Comissió de Comunicació d’ACO (per exemple per 

elaborar una base de dades que pugui ser comú; elaborar un llenguatge comunicatiu proper, etc.).
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· Aprofitar les xarxes socials i internet en general tant per publicitar els actes que organitzem com per 

difondre missatges, sempre en un llenguatge serè i respectuós, a la línia del moviment.

· Treballar en xarxa tant pel que fa a l’Església com pel que fa al compromís social, formant part de 

consells eclesials i plataformes ciutadanes.
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