
• Qui són?  
L’Acció Catòlica Obrera, ACO, és un moviment que es caracteritza per ser una església molt de 
base, arrelada en el missatge de Jesús i amb una opció clara per ser classe treballadora i per 
comprometre’s amb la classe treballadora.
Molts militants d’ACO tenen ocupacions relacionades amb el treball social i l’ensenyament, entre 
moltes altres, i també estan compromesos sindicalment, en associacions de veïns, en AMPES, en
parròquies...
Ens organitzem en grups en els quals vivim la fe en Jesús en comunitat. Aprenem la difícil tasca 
de viure i projectar l’Evangeli, acompanyats de l’Esperit, que ens dóna esperança.

• Segons els estatuts i el carisma com entenem la nostra participació i articulació en la vida
de la diòcesi? 
L’ACO al ser un moviment d’acció catòlica està en sintonia amb les quatre notes de la mateixa, i 
per tant els militants treballen en comunió amb el bisbe diocesà.
Forma part de l’església diocesana i participa en les instàncies d’Església per fer-hi present la veu
del Món Obrer.
• Experiències concretes de coordinació i participació en la vida parroquial i diocesana.
 Molts membres d’ACO portent el seu compromís militant en el sí de l’Església. Hi ha consiliaries i
consiliaris de MIJAC, JOC, catequistes de comunió, confirmació, membres de les Delegacions de 
Pastoral Obrera de les diferents diòcesis, animadors de les Eucaristies.
• Quines demandes fan a les esglésies diocesanes per aquesta articulació. 
Que siguin una veu de denúncia envers les injustícies en el món del treball, que pateix 
conseqüències greus de la crisi actual. 
Més recursos humans i econòmics, consiliaris preveres o bé laics i laiques formats i alliberats.
Resumint, una aposta decidida dels bisbes per fer arribar l’esperit de l’Evangeli al món obrer i les 
classes populars. 

• Com vivim aquesta petició del papa de viure la sinodalitat en l’Església. 
 Dins de cada parròquia, i/o diòcesi, l’ACO es coordina amb altres moviments mitjançant les 
plataformes de cada bisbat (consells, àrees, delegacions, etc.). 
També manté relació  amb la JOC, la GOAC-HOAC, el Moviment de Professionals Cristians i 
altres moviments. 
Així mateix forma part del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC). Igualment està en
relació habitual amb l’ACO francesa i la LOC de Portugal.
Afegir que participa tant a la Pastoral Obrera de Catalunya i participa de les trobades de Pastoral 
Obrera a nivell de l’Estat Espanyol.
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