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COM TRANSMETRE LA RIQUESA DEL MOVIMENT A LA MILITÀNCIA

Sóc la Montse de Lleida, fa uns anys que formo part de la família de l’ACO. Abans de començar us he de
fer una confessió, mai he estat  responsable diocesana. Sí  que he format part  molt  temps del Comitè
Diocesà i  en algunes temporades he assistit  com a representant  de la Diòcesi als comitès catalans i
diocesans. Fa un parell de mesos, per motius personals, he deixat d’anar al Comitè Diocesà.

El Joan Valls és el  consiliari  de l’ACO i  delegat  de la Pastoral  Obrera de Lleida,  pertany a la família
salesiana i ja fa diversos cursos que fa aquest servei. Participa en les reunions de consiliaris i de Pastoral
Obrera que pot i, sempre, assisteix a les reunions del Comitè diocesà. També és consiliari d’un dels grups.
Avui, degut a les seves responsabilitats com a salesià, no ha pogut venir.

Com jo ja sóc una padrina (àvia per vosaltres), faré una petita introducció, amb un conte:

“La Riquesa ha de transmetre l’ACO”

Sona el despertador, no pot ser, si són les 6 de la matinada i és dissabte! Ostres, és veritat hi ha Comitè
d’ACO, quina mandra...  bé m’hi he compromès, apa som-hi! Encara sort, que la Riquesa ha convençut al
Solidaritat que la porti en cotxe, amb l’excusa de quedar-se a passar el dia, veure el sol i passejar per
Barcelona,  així  fa  menys  mandra!  I  sí,  acabaran  fent  de  consumidores  compulsives  en  alguna  gran
superfície, que a Lleida no n’hi ha de tan grans, però mira, una cosa va per l’altra.

En arribar a Tapioles, al Solidaritat marxa a fer un tomb: “Dóna records a tothom, ja em fas un watts quan
acabis!”

La Riquesa arriba al Comitè, abraçades amb la gent que fa dies que no veu, es pren un cafetó, la cosa ja
s’anima, preguen, comparteixen, treballen, riuen i les piles es van carregant, l’adrenalina puja i pensa: “No
hi veig massa problema, està bé, serà factible.”

Però ai las! El diumenge al matí fent el “ronso” al llit, sospesa el que cal fer i la disponibilitat dels militants,
la Sindicat ha de preparar la mani, la Social ha de dinamitzar la reunió, l’Eclesial ha de preparar la Trobada
arxiprestal, el Familiar ha d’atendre els pares, i així repassa mentalment, militant per militant, i l’enrenou al
cap creix i creix, i la Riquesa s’atabala... però llavors pensa que hi ha el Comitè i que entre tots trobaran la
llum, i tot alçant la mirada, diu: “Ep, TU, a veure si fas bufar una mica l’Esperit!”, de sobte sent una veu de
fons: “Ja està l’esmorzar, quan vulguis”.

Passa el dilluns, què us he de dir, un dilluns és un dilluns, i com és lògic arriba el dimarts, a mig matí sona
una notificació al mòbil:19 h. Comitè diocesà ACO. “Nooooo, no he agafat res i no puc passar per casa..
què malament, ja no podré dir res del que vam quedar dissabte” Tot d’una arriba un missatge: Recordeu
que avui ens veiem, a les 7. La Riquesa s’anima i pensa que és una sort que l’Atenta hagi tingut un
moment per fer el watts de recordatori de la reunió, això l’anima i la fa pensar que té el mail al mòbil i
l’Alliberat, que està per tot, ha enviat un correu amb l’acta de la reunió de dissabte.

Quan la Riquesa arriba al local, ja hi ha el Consi i arriba l’Atenta amb la Constància, s’hi afegeixen el
Compromís i el Solidaritat així farem el Comitè i la reunió de POLL (Pastoral Obrera de Lleida).

Abans de res ens posem al dia: “Com va tot? Ja veus, molta feina, no paro. I els pares com van? Bé de
moment controlat. I els teus viatges per mitja Espanya, no et cansen?”...primer les persones!
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El Consi posa ordre: “Apa anem fent, que a les 9 tinc una altra reunió”. Comencem, gairebé tothom ha
anat a una reunió o una altra, com la Responsabilitat fa dies que va plegar i ningú ha pogut substituir-la,
cal assumir tot el que feia, i és molt!

No és cap sorpresa tot el que hi ha damunt la taula, una bona feinada! D’entrada tot sembla impossible:
“Al  meu  grup,  tots  estem  liats!  Vols  dir  que  cal  fer-ho  això?  No  li  veig  el  sentit”.  I  així  un  minut
aproximadament. Llavors l’Atenta posa una mica d’ordre, fa una llista de prioritats i tot seguit tots anem
agafant  tasques  per  nosaltres,  pel  grup  i  ens  comprometem a  demanar  d’altres  tasques  a  persones
concretes, amb la seguretat de que diran un SI com una casa de pagès. Queda alguna cosa per fer, però
“a tot no es pot arribar” diu la Constància.

S’acomiaden, que qui no té una reunió, té un all o una ceba...però tots marxen amb alegria plasmada en
una rialla a la boca, amb a la sensació que porten un bocinet de moviment cap al grup.

I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte podria ser veritat.

-------

Bé, ara que tinc la vostra atenció, intentaré fer la feina que ens van demanar:

Em sembla que el millor és situar-vos de com és la nostra Diòcesi, tots sabem l’important que és conèixer
el medi on actuem.

La Diòcesi de Lleida és una diòcesi territorialment gran, però petita en quant a nombre de militants d’ACO,
des de fa molt de temps ens movem entre 15 – 20 distribuïts en tres grups. Les edats van dels 47 als 85
anys.

La major part dels militants du a terme el seu compromís a l’àmbit eclesial, també en el social i sindical,
però la majoria dediquem molt del nostre temps en diferents àmbits de l’església.

L’organització de l’ACO a Lleida és molt senzilla, hi ha el Comitè Diocesà format pel responsable de zona,
un representat de cada grup i el consiliari, també hi una militant que assumeix l’economia però no assisteix
sempre als comitès. Ara fa uns quants cursos que no tenim responsable diocesà.

Per optimitzar recursos i temps, aprofitem per fer les reunions de comitè i pastoral obrera el mateix dia una
darrera l’altra  o ambdues a l’hora,  per  pastoral  obrera,  venen  dos persones més (que són militants
d’ACO), i així l’equip queda més complert.

Un altre punt que volem compartir, és com ens ho fem per transmetre el moviment i algunes eines que
utilitzem:

* Un punt fort és la consciència de que som pocs i això fa que hi hagi bona disposició quan es demana un
servei.

*  Sempre hem disposat  de  consiliaris  que han  cregut  molt  en  l’àmbit  obrer  i  ens  han acompanyat  i
respectat el procés, però burxant-nos per a que no ens instal·lem en la passivitat i en el discurs de que
com som pocs i petits no podem tirar endavant.

*  L’acollida  i  la  facilitat  per  part  del  moviment  català  (alliberades,  alliberats,  comitè  permanent,
responsables de comissions)  que sempre ha tingut en compte la realitat de la diòcesi, i no ens ha exigit
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més del que hem pogut donar. El haver pogut fer un consell a Lleida va fer que sentíssim el moviment una
mica més nostre, donar-nos a conèixer més dins la diòcesi i adonar-nos de les dificultats que hi ha a l’hora
d’organitzar coses al moviment.

* Les reunions del Comitè son àgils i es concreta molt. Sempre hi ha el punt de compartir el que s’ha fet al
Comitè i com es treballa als grups el pla de curs. No es deixen temes a mitges, s’acaben o es posposen.
Però també hi ha moments per esplaiar-se.

* En general als grups es treballa el pla de curs i la revisió de vida programada, i s’integra en les reunions.

* A les jornades que es fan és té present el lema del curs, i sempre que s’hi adiu, s’utilitzen els materials 
que venen del moviment per preparar-les.

* Al calendari diocesà, sempre s’inclouen les dates del moviment general.

* Distribució de la preparació de les jornades que es fan durant el curs entre els grups. 

* Distribució de l’assistència als comitès català i general, s’intenta que hi vagin els responsables de grup,
donat que son els que assisteixen al Comitè Diocesà.

* Aprofitar les trobades diocesanes per traspassar informació del moviment, normalment tres, inici de curs,
trobada de formació, final de curs:

- A l’assemblea d’inici de curs, una part de la mateixa es dedica a la presentació del pla de curs i
s’explica la jornada general, per als que no hi han assistit i puguin estar al dia de tot el que es cou al
moviment.

- A la jornada de formació aprofitem per fer la formació que es fa a la zona de Barcelona, si podem
fem venir el mateix ponent; altres cops aprofitem per fer l’estudi d’evangeli proposat al pla de curs, i
aquests darrers cursos treballem a fons els documents que hem de revisar el proper consell.

- A final de curs fem el calendari del curs següent i ens repartim les jornades que hem de preparar
cada grup. També es fa revisió del curs i sempre hi ha un punt de la implicació al moviment.

* Aprofitem les noves tecnologies:

 - Tenim un grup de correu electrònic del Google Groups amb el mail de tothom, per poder fer una
tramesa a tota la militància d’informació d’interès, i molt més important compartir la vida personal i
militant.

- Grup de WhatsApp del comitè diocesà i pastoral obrera, que facilita la ràpida comunicació entre els
membres i algunes vegades la convocatòria ràpida d’alguna reunió, decisions concretes o repàs de
com està la preparació d’alguna activitat.

- Calendari Google amb les dates del moviment, tant diocesanes com generals, per a que els militants
el puguin compartir i tenir les dates sempre a mà.

-  També hi  ha la  web de l’ACO Lleida,  on hi  ha  el  calendari,  informacions vàries  del  moviment,
cròniques dels actes que fem.

- Participar en jornades, comitès, per videoconferència, aquest curs ja ho hem fet amb la jornada de
comunicació.
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Però sempre hi ha un però...ara tocaria parlar dels REPTES:

* Tenir un responsable, aquesta figura ajuda a coordinar i que no s’escapin coses.

* Acceptar que no podrem arribar a tot i per tant saber esbrinar el que és prioritari i escollir el que és més
adient en cada moment.

* Fer entendre als companys i companyes que la feina a fer suposa un enriquiment personal i de grup i no
pas una càrrega.

*  Respectar  les  diferents  visions  i  processos,  no  sempre  la  resposta  ha  de  ser  tan  acollidora  com
esperàvem.

* Que el traspàs de la informació sigui el més objectiu i concís possible.

* Assumir que som limitats, no caure en la temptació d’assumir tot allò que els altres no poden o volen fer.

* Organització del temps.

* Engrescar a la  participació a les jornades del moviment general.

* Costa fer el treball del Consell als grups, es veu com una feina afegida al funcionament del grup.

* Tot i que tots els grups disposem d’un consiliari, potser caldria anar fent formació per a que els laics i
laiques poguessin assumir aquest paper. El moviment disposa amb gran potencial pel que fa a questa
formació.

* L’assignatura pendent, el repte més gran: ser veritables testimonis del Crist, convidar a d’altres a seguir-
lo, anunciant la Bona Nova i, alhora engrescar a  que ho facin amb el nostre estil i que passin a formar part
de la nostra comunitat d’ACO. 

* Aprofundir en el concepte de VOCACIÓ MILITANT, és quelcom que cal treballar, sobretot amb les noves
incorporacions i també revisar com ho portem els que tenim un recorregut més llarg.

Per acabar, voldria fer una crida a la confiança en el Pare, cal que un cop hem fet tot el que està en la
nostra mà, deixar fer a la providència tal com diu Mateu, No siguem pagans.

“Tot  això,  els  pagans ho busquen amb neguit, però el  vostre Pare celestial  ja sap prou que en teniu
necessitat. Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que Ell vol, i tot això us ho donarà de més a
més. No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb
els seus maldecaps.”(Mt.6,32-34)
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