La iniciació per donar fruit en el món avui

ESPANYA. L'ACO té tres línies prioritàries: la corresponsabilitat, la
formació i la iniciació. Enguany treballa en la iniciació de nous membres,
un repte important en un món i un moviment amb una forta evolució.
El maig de 2017, el Consell de l’Acció Catòlica d'Espanya (1) va fixar tres línies
de treball prioritàries per al moviment: la corresponsabilitat, la formació i la
iniciació al moviment. Després d'haver treballat la corresponsabilitat, el curs
2018/19 es treballa la prioritat de la iniciació. Aquest treball s’organitza en base
al Pla de Curs (vegeu quadre). S’elabora un document per desenvolupar el
treball de cada una de les prioritats que es posa a disposició dels militants.
"Aquest any, anem a treballar principalment en la iniciació, però també estem
treballant en les altres dues línies. Cada any, hi ha una línia que es treballa
prioritàriament. El curs 2017/2018 va ser la corresponsabilitat i l'any que ve,
serà la formació", explica Joaquim Villanueva.
Tres línies prioritàries
Per què aquesta elecció de tres prioritats? "Aquesta decisió és a partir del
treball dels militants i del que es viu en el moviment. La situació del moviment i
dels treballadors és difícil. Els militants no arriben al moviment de la mateixa
manera que abans, i pensem que, en primer lloc, hem d'ajudar a formar-se a
iniciar- se i a assumir responsabilitats", explica Joaquim.
La iniciació dura dos anys. Una comissió de moviment s'encarrega d'organitzarla. Un dels objectius d'aquesta prioritat és també permetre als responsables i
militants aclarir el que cadascú i el moviment entén per iniciació, podem llegirho a la introducció del document publicat pel moviment.
Això, per descomptat, ha de fer possible la missió en el context i les realitats
d'avui. L'ACO es considera evangelitzadora en el món del treball. "Creiem que
tothom ha de poder trobar-se amb Jesucrist", diu el document, afegint que la
prioritat ha de situar-se vers els més febles.
I la iniciació, però també la formació i la responsabilitat, han de permetre
afavorir el testimoniatge d'aquesta trobada amb Jesucrist.
El document diu: no hi ha especialistes d'iniciació. Tots, repetim-ho, volem
compartir el tresor que portem amb nosaltres mateixos, el que ens dóna vida i
què tenim en el nostre cor".

Activa i oberta al món
Un verset evangèlic subratlla aquesta orientació: "Aneu per tot arreu i
doneu fruit" (Joan, 15,16). Un recés sobre la prioritat del curs -la iniciació-,
està previst pel mes de febrer, així com també s’hi dedicarà una jornada
d’estudi el 24 de març.
El moviment té la preocupació d'iniciar, formar i responsabilitzar els seus
membres, ja que l'ACO és igualment activa en el món obrer i en el si de
l’Església. "Participem a la Pastoral Obrera de Catalunya i la Pastoral Obrera
d'Espanya", diu Joaquim Villanueva. Aquest treball es reflecteix en tres grans
esdeveniments.
- 7 d'octubre, amb el Dia Mundial pel Treball Decent. L'ACO participa en una
plataforma que duu a terme accions sobre el tema i en les que ens trobem amb
altres moviments de l'església i amb les pastorals obreres.
- 8 de març, amb el Dia Internacional dels Drets de la Dona
- 1 de maig.
"També participem a la plataforma "Cristians per a la Immigració". També
estem molt relacionats amb la dimensió internacional del moviment. Participem
en la coordinació de l’MTCE i hem aportat testimonis sobre la digitalització de
l'economia i el treball", afirma Joaquim.
Altres moments destacats del moviment són el dia 12 d'octubre, inici del curs
amb la presentació del Pla de curs.
Per Pasqua, cada any els militants. es reuneixen per viure comunitàriament
la Setmana Santa de dijous a diumenge. Uns cent setanta militants hi van
participar l’any 2018. Es va participar de les celebracions, i es varen fer tallers
sobre temes d’actualitat (acollida de refugiats, evangelització i diàleg
interreligiós, qüestions de digitalització, voluntariat a les presons, iniciació a
l’ACO, economia social i solidària, meditació i silenci...).
(1) El Consell és l’òrgan que cada 4 anys fixa les orientacions del moviment, correspon al
“Rencontre de l’ACO France.

Acció Catòlica Obrera (ACO)
L'Acció Catòlica Obrera té 65 anys. El moviment està present tant a l'Església
com al món obrer, afirma aquesta doble fidelitat a Jesucrist i als treballadors.
Té 780 membres. Molts dels seus militants es dediquen a treballs socials i
educació popular, en sindicats, associacions de veïns, parròquies. Els seus
grups treballen en dues pràctiques principals: La revisió de la vida (veure, jutjar
i actuar), i també l'estudi de l'evangeli, a partir d'un fragment del Nou
Testament, es tracta d'estudiar el text amb una mirada actual, per deixar-se
inspirar millor en la seva vida quotidiana.
Organitzat principalment a Catalunya, l'ACO també està present a les diòcesis
de Madrid, Alacant i Còrdova.

Lloc web ACO (en català i castellà): acocat.org

Epígrafs:
- Sortir al món i donar fruits
- Compartir el tresor que portem.
- Viure junts de dijous a diumenge la Setmana Santa i la Pasqua.
Signat : Bruno Cadez

