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BLOC A: INTRODUCCIÓ: RELECTURA DE L'EXPERIÈNCIA SINODAL 

 

1. QUINES FITES, PUNTS D'INFLEXIÓ S'HAN DONAT EN EL PROCÉS? QUINES VAN SER LES 

DIFICULTATS I SORPRESES? I ELS PRINCIPALS PASSOS QUE ES VAN DONAR A LA DIÒCESIS 

DURANT EL PROCÉS (FORTALESES, DEBILITATS, ACTITUDS, DESACORDS…), COM FRUITS 

DEL DISCERNIMENT REALITZAT? 

 

En primer lloc, es va configurar una comissió diocesana integrada per un diaca, religioses, 

laics i sacerdots procedents de les tres zones pastorals. Aquest equip sempre ha estat 

acompanyat pel Sr. Bisbe i s'ha reunit amb periodicitat mensual. Dins aquesta Comissió, 

un petit grup format per un sacerdot, una religiosa i el matrimoni laic responsable s'han 

encarregat de dinamitzar el propi equip, així com concretar algunes tasques plantejades 

prèviament per tothom (materials, activitats diocesanes, síntesi, etc.). 

 

La primera i permanent tasca de la Comissió ha estat animar el procés sinodal a la diòcesi. 

També preparar materials diversos per tal de facilitar la reflexió dels diferents grups 

(general, joves, consells parroquials, etc.). S'han organitzat algunes activitats de caràcter 

diocesà (jornada inicial, reunions en línia, recés espiritual). Més tard s'ha fet el treball de 

lectura i de síntesi de totes les aportacions. I finalment s'està preparant la Jornada Final 

del Sínode que coincidirà amb la Vetlla de Pentecosta. 

 

Els mesos d'octubre i novembre es van dedicar a engegar, és a dir, donar a conèixer i 

motivar el procés sinodal i organitzar-se tant a nivell diocesà com parroquial. Tot i haver 

preparat uns materials per a això i unes orientacions concretes, aquesta fase va tenir poca 

repercussió. Va costar posar-se a caminar, la pandèmia va tenir part de responsabilitat, 

però també la incertesa per com, a qui i de quina manera convocar. A més, l'amplitud del 

tema i el plantejament tan obert han dificultat de vegades la concreció de la reflexió. 

 

Després d'aquest primer moment, i havent difós els materials basats en els deu nuclis 

temàtics, els grups es van posar a caminar. Alguns puntualment i d'altres de manera 

sistemàtica, s'han anat reunint sobretot a les parròquies, per tractar els diferents temes. 

 

Hem rebut un total de 280 aportacions, d'uns 50 grups aproximadament. D'aquests 50 

grups, un 45% s'han format en ocasió del Sínode i la resta eren grups que ja estaven 

funcionant, encara que alguns amb la pandèmia havien deixat de reunir-se i el Sínode ha 

estat el motiu per tornar a caminar. En general, tots els municipis amb més població de la 

diòcesi han realitzat aportacions, per la qual cosa es dedueix que tota la població que 

pertany a aquestes comunitats parroquials ha tingut l'oportunitat de participar-hi. Tot i 

això, hi ha un nombre notable de parròquies de pobles petits que no s'han involucrat en 

el procés. 
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Entre els participants hi ha perfils molt variats, i l'edat mitjana és de 58 anys, sobretot 

laics propers a l'Església i majoritàriament dones. 

Després de llegir les aportacions, constatem que les idees aportades als diferents nuclis 

temàtics són coincidents. Aquestes ens han ajudat a formular el diagnòstic de la nostra 

realitat, alhora que s'entreveuen camins, que si els transitem, ens permetran avançar i 

millorar. 

 

Al fil del salt tecnològic viscut els darrers dos anys, s'han organitzat algunes activitats que 

haguessin estat impensables amb anterioritat. Hem fet una enquesta Google que ha 

tingut una repercussió important, a la qual han respost més de 800 persones. Alhora es 

van organitzar dues reunions en línia de convocatòria diocesana a les quals van assistir 

unes 60 persones de mitjana i que van ser valorades molt positivament. En aquest sentit, 

s'ha vist una possibilitat que podem repetir. 

 

Pel que fa a l'experiència viscuda en els grups, s'observa que han resultat molt positius i 

revitalitzadors. Les reunions han generat en general un sentiment d'agraïment i orgull per 

formar part de l'Església. Hem valorat aquesta família que tan bons moments ens ha fet 

viure. El to de les aportacions és un sentiment arrelat d'eclesialitat i de pertinença. I les 

actituds amb què ens hem trobat van des del cansament, l'apatia i el dubte, a la il·lusió i 

les expectatives generades per aquest procés. 

 

També algunes reunions han derivat en desànim en ser conscients de les incoherències o 

fins i tot actituds contràries a l'evangeli que moltes vegades es viuen dins de l'Església, 

així com cert esgotament en veure les dificultats per avançar i fer canvis que es veuen 

com a lògics i imprescindibles. 

 

Destaquem com a fruit del Sínode les ganes de trobar-se i compartir que han manifestat 

les persones que hi han participat. S'ha trobat habitualment motivació, esperança de 

canvi, ganes de participar i parlar. Ara finalitzada la fase diocesana, molts grups han 

manifestat el desig de continuar reunint-se i d'altres es pregunten i ara què? Ha estat una 

oportunitat perquè algunes iniciatives es reprenguessin i moltes persones que no 

participen habitualment de grups s'hi hagin pogut incorporar. 

 

Destaquem les debilitats següents. 

- D'una banda, tot el procés s'ha viscut amb una certa precipitació. El temps per 

motivar, preparar i convocar va ser molt breu i el període de reflexió també ha 

quedat curt per a alguns grups que per la seva dinàmica no es podien reunir gaire 

sovint. L'equip diocesà també ho ha viscut amb certa pressió en haver de fer 

moltes coses en molt poc temps. 

 

- Una altra debilitat és que l'Església segueix sent massa piramidal i una mostra és 

que hi ha una forta dependència del sacerdot i on aquest no ha ofert el procés 

sinodal, els seus membres no han tingut la possibilitat de participar-hi. 
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- Finalment, no s'ha aconseguit implicar ni les persones allunyades, ni els joves. És 

cert que ens ha faltat temps, però sent sincers no sabem molt bé com fer-ho, o 

tenim certes objeccions per a això. També es troba a faltar l'aportació de 

persones que amb anterioritat han estat molt implicades en l'Església i que 

actualment es mantenen totalment al marge. 

 

 

 

2. QUIN IMPACTE CREEU QUE HA TINGUT EL PROCÉS SINODAL A LA DIÒCESIS A NIVELL 

INTERN (A LA VIDA DE LES COMUNITATS, PARRÒQUIES, REALITATS, …)?, I A NIVELL 

GLOBAL (RESPECTE AL CAMÍ AMB LA RESTA DE LA SOCIETAT?  

A nivell intern, ha tingut força impacte. Ha servit per tenir una reflexió pausada i 

participativa i constatar comunitàriament com estem. Si no s'hagués convocat el Sínode 

no s'hagués fet aquesta anàlisi necessària de la realitat, almenys en aquest moment. 

Després de l'aturada que ha suposat la pandèmia, ha servit per deixar inèrcies i reactivar 

altres activitats. 

Els que hi han participat estan molt contents. El retrobament amb els altres ha ajudat a 

reactivar la dimensió comunitària de la nostra fe, moltes persones han manifestat que 

s'han sentit bé, a gust i es veu necessari donar continuïtat a les expectatives que s'han 

creat amb aquest Sínode. 

S'ha pres consciència de la importància del laïcat i de la dificultat que tenen els laics per 

participar de la vida de l'església tant a l'hora d'aportar com decidir. Es pensa que 

l'educació rebuda i l'experiència viscuda al llarg de tants anys, influeix notablement en 

aquesta qüestió i es percep la urgència de posar-hi remei. 

Ens hem adonat també que hi ha necessitat de formació per viure la fe a la comunitat i 

participar d'una manera activa de la vida de la parròquia. Necessitem també cultivar una 

vida de pregària i discerniment, per poder afrontar amb profunditat i coherència les 

situacions que se'ns plantegen. 

A nivell global, l’impacte ha estat mínim. Pràcticament enlloc no s'ha propiciat la trobada 

amb persones que no participen habitualment de la vida parroquial. Com a molt s'ha 

reunit els pares de catequesi, que podríem considerar persones allunyades. Amb la 

intenció d'arribar a aquest col·lectiu, es va difondre una enquesta. Aquesta va tenir una 

gran repercussió i encara que molts dels que la van contestar són propers a l'Església, sí 

que almenys un 60% van manifestar que bé no se sentien propers, eren contraris o 

només participaven puntualment d'alguna celebració. La majoria de respostes són de 

persones entre 40 i 65 anys. L'enquesta va resultar un mitjà senzill i efectiu de compartir.  
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BLOC B: COS DE LA SÍNTESI: DISCERNIMENT DE LES 

CONTRIBUCIONS RECOLLIDES 

 

1. QUÈ DEMANA L'ESPERIT SANT EN AQUESTA HORA DE L'ESGLÉSIA I DEL MÓN? QUINS 

CANVIS (CONVERSIÓ PERSONAL I PASTORAL) ENS EXIGEIX? 

 

Conversió, corresponsabilitat, escolta, comunió i anunci de l'Evangeli. 

 

Conversió: conversió personal i conversió comunitària. 

La conversió personal ha de ser constant per descobrir la presència de Déu a la 

quotidianitat. Aquest aspecte ha estat reiterat en moltes aportacions i es percep com un 

aspecte fonamental per l'essència mateixa de l'ésser cristià, així com per la relació església 

societat que es dóna en aquests moments a aquestes latituds. Els cristians hem de donar 

testimoni de la nostra fe, sobretot amb la coherència de la nostra vida. La nostra manera 

de viure ha d'interpel·lar, de ser significativa. Conrear una vida de pregària serà 

fonamental per viure en aquest esperit de conversió, assenyalen alguns grups a les seves 

aportacions. 

En segon lloc, es veu la necessitat d’una conversió comunitària. En les relacions entre els 

membres de la comunitat, de vegades, s'observa falta de llibertat evangèlica, falta de 

valentia, es mal-entén l'harmonia i per evitar el conflicte es calla. També constatem que 

donem respostes a preguntes o necessitats que ja ningú no ens planteja. La conversió 

comunitària passa per la pràctica habitual de l'escolta de la Paraula de Déu i l'escolta dels 

mateixos creients. Així les comunitats seran obertes, acollidores i tindran l'oïda atenta. 

Seran comunitats ben unides, però no uniformes, i acolliran d'una manera natural la 

diversitat de carismes i experiències. 

 

Corresponsabilitat 

Hem d'acceptar vitalment que som una església de batejats. No podem continuar mirant 

a un altre costat, la integració dels laics d'una forma afectiva i efectiva és fonamental, no 

per necessitat sinó per convicció. Això implica uns canvis notables respecte de la manera 

actual de funcionar. No obstant això, es constata també que sovint als laics els costa 

implicar-se i comprometre's malgrat donar-se les oportunitats. 

 

Escolta 

Necessitem escoltar-nos els uns als altres a l'interior de les comunitats per acollir la veu 

de l'Esperit que parla a través de tots i fa que les diferències es converteixin en riquesa 

que construeix la unitat. 
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També necessitem enfortir l’actitud d'escolta cap a la societat, no entrant a la 

confrontació, sinó tractant de descobrir les llavors del Regne que hi ha, només així podrem 

ser una veritable església en sortida. Així mateix observem en alguns sectors de la societat 

una capa de religiositat que hem d’aprofitar per acompanyar un coneixement més 

profund de Jesús. També ens costa escoltar activament les minories.  

Les inèrcies, els costums, l'activisme, la por de sortir de la nostra zona de confort, de 

perdre el control... ens dificulten ser una església acollidora i en actitud d'escolta. 

 

Comunió 

En diferents aportacions es veu la necessitat de reforçar el sentit de comunitat, créixer en 

fraternitat. Necessitem comunitats vives, madures, capaces de sostenir i animar els seus 

membres, que propiciïn trobades i relacions on poder compartir les nostres vivències i 

inquietuds de seguidors de Jesús amb llibertat i confiança. 

 

Anunci de l'evangeli 

Volem construir comunitats acollidores i en sortida que donen raó de la fe a través del 

testimoni i a través de la paraula. 

Sorgeix en moltes reflexions la necessitat de formar-nos perquè experimentem en 

nombroses ocasions que no sabem respondre als qüestionaments que la societat ens fa i 

per això el nostre silenci. La formació en general i el discerniment en particular també és 

una idea repetida. 

En definitiva, desitgem una Església poble de Déu, que arrelada a la realitat, celebra la 

seva fe comunitàriament, des de la misericòrdia i proximitat, que surt a la trobada i 

integra els que són a “les perifèries” socials o eclesials, que també n'hi ha. 

 

 

2. QUINES EXPERIÈNCIES SIGNIFICATIVES S'HAN DETECTAT A LA VOSTRA ESGLÉSIA LOCAL? 

QUINES ALEGRIES HAN APORTAT? QUINES FERIDES HAN REVELAT? QUÈ S'HA APRÈS DE 

TOT AIXÒ? 

 

Als grups s'han recordat i valorat com a molt significatives, les experiències personals i 

moments de fe compartida amb altres. Aquestes experiències abasten tant grups de 

formació, de revisió de vida, de renovació carismàtica, de moviments laicals, catequesi, 

oracions i celebracions amb llarg recorregut i freqüència de trobades, com altres activitats 

més puntuals com ara retirs, peregrinacions, campaments, trobades diocesanes o 

universals, … i en els darrers mesos les reunions entorn del Sínode. Els participants han 

manifestat que en reviure totes aquestes experiències han estat conscients de com s'ha 

enfortit la seva fe, alhora que han enriquit la comunitat i han contribuït a millorar la nostra 

societat. 

 

Una experiència significativa són els grups que s'han creat al voltant del Sínode, perquè 

han reunit gent diversa que no sol interactuar entre ella i han estat una experiència ben 

valorada. Molts d'aquests grups tenen pensat continuar reunint-se. 
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Experiències significatives són també aquelles en què s'han assumit responsabilitats i s'ha 

treballat en equip, sovint dedicant gran quantitat de temps i esforços. Aquestes 

experiències fan créixer el sentit de responsabilitat i de compromís dels creients tant a 

nivell parroquial com a diocesà. 

 

Altres experiències significatives han estat algunes reunions conjuntes entre consagrats. 

Es creu que les sinergies en aquest sentit han d'anar augmentant. Reflexions sinodals 

integrades dins de la missa dominical amb abundant participació. Reunions amb els pares 

de catequesi per escoltar les inquietuds i la visió de l'Església. 

 

Com a debilitat, constatem que les presses i l'acumulació de tasques i responsabilitats són 

molt presents a la vida quotidiana. Això afecta també la vida de l'Església, provocant que 

moltes vegades ens trobem amb altres membres de la comunitat només per preparar o 

organitzar activitats, sense l'adequat discerniment. 

 

Ferides 

Ferides relacionades amb actituds d'autoritarisme ja sigui per part del bisbe, dels preveres 

o d'alguns laics. Per exemple, parròquies que treballen d’una manera determinada i amb 

el canvi de sacerdot es canvia la dinàmica, sense tenir en compte la comunitat, o un laic 

amb un lideratge mal entès, que en la seva responsabilitat no permet que altres hi 

participin. 

La ferida del cansament, de l'haver-se vist apartats, de les rivalitats entre alguns membres 

de la mateixa comunitat o entre membres de diferents parròquies. Tot això provoca un 

desencant, minva l'energia i ennuvola l'esperança. 

També s'observa un clericalisme molt impregnat tant als sacerdots com als laics, podent 

ser fruit de l'educació rebuda. Sobre això s'ha comentat que quan es demana l'opinió de 

les persones o aquestes la donen, és freqüent tenir la sensació que les opinions no es 

valoren o no es tenen en compte. 

Una altra ferida important és el decaïment que produeix la situació eclesial al nostre 

context, amb la manca de relleu generacional i la manca de perspectiva que això provoca. 

No hem estat capaços a nivell parroquial, familiar, social, de contagiar l'alegria de 

l'Evangeli. Tot plegat ens porta a un cansament comunitari que ens replega i ens roba 

l'entusiasme per sortir a anunciar l'Evangeli. 

 Finalment, assenyalem també com a ferida els grups tancats o que amb prou feines 

interactuen amb altres grups o amb la comunitat en si. Prevalen les diferències per sobre 

del que ens uneix, donant un mal testimoni i empobrint-nos personal i comunitàriament. 

 

Aprenentatges 

Un primer aprenentatge és reforçar la necessitat que tenim de comptar amb uns 

companys de camí propers, és a dir, una petita comunitat, un grup, en el que tots ens 

sentim acollits i cridats a créixer en la nostra condició de deixebles de Jesús. 
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Un segon aprenentatge és la necessitat de cultivar la interioritat, així com la formació i 

l’actitud de discerniment personal i comunitari. Tot això propiciarà una intensa vida de 

pregària i un testimoni que serà per si mateix anunci de l'evangeli. 

 

En tercer lloc, l’experiència ens ha fet aprendre la importància de l’escolta. Escoltant-nos 

des del cor, tant dins com fora de l'Església som capaços de reconèixer-nos i sentir-nos 

com Jesús ens acull a través dels germans. 

 

En quart lloc, hem redescobert la necessitat de viure oberts a la societat, sent 

respectuosos amb ella, amb una comunicació clara i senzilla, transparent i honesta. 

 

Finalment, la experiència viscuda ens ha fet madurar, reconeixent la vida de Déu darrere 

de les nostres pobreses. 

 

 

3. QUINS PUNTS DE VISTA SEMBLEN HAVER TINGUT UNA FORTA RESSONÀNCIA? 

 

La col·laboració entre sacerdots i laics. 

Tot i que es coneix que els consells parroquials tenen un paper consultiu en 

l'administració de la parròquia, se'n té una visió força crítica, valorant que es podria donar 

una col·laboració molt més gran entre sacerdot i laics. Moltes vegades es té la vivència 

que es convoca quan ja està tot decidit o que les opinions aportades pels laics no arriben 

a valorar-se. Es creu que els membres moltes vegades no representen els col·lectius de la 

parròquia, que caldria establir un temps limitat de pertinença. En definitiva, es valora que 

els consells parroquials han de ser òrgans més influents a la marxa de la parròquia. 

 

Les dones a l'Església. 

A pesar de que no era cap nucli temàtic ni estava directament relacionat amb els temes 

oferts per a la reflexió, és un aspecte que apareix constantment a les aportacions. Els 

participants veuen necessari fer avenços importants en aquest sentit, amb l'objectiu 

d'aconseguir una igualtat efectiva entre els homes i les dones al si de l'Església. 

 

Absència de joves. 

L'absència dels joves es viu com una ferida i amb una sensació d'impotència en no ser 

capaços de connectar amb les seves necessitats i inquietuds. 

 

La dificultat per dialogar amb la societat. 

Es remarquen actituds personals que dificulten tant la vivència de la fe com la seva 

transmissió: la covardia, la vergonya i la por de donar l'opinió. També la comoditat, parlar 

amb valentia ens compromet i de vegades preferim no complicar-nos la vida. 
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Església antiquada i desfasada 

La percepció d'una església antiquada i desfasada que té dificultats per dialogar amb la 

societat sobre molts temes com la dona, la sexualitat, la família, el divorci. Es demana, 

sent fidels a l'Evangeli, fer canvis a nivell eclesial d'una manera àgil per reduir la distància 

entre església i societat. 

 

Renovar les estructures 

També s'insta a reflexionar sobre l'estructura de l’església i la necessitat de donar passos 

per abandonar l'actual estructura piramidal i ser més l'Església poble de Déu que estem 

cridats a ésser. 

 

Valoren que se'ls hagi preguntat 

Els participants valoren molt positivament que se'ls hagi demanat obertament l'opinió. 

Manifesten alguns dubtes sobre si es posarà filtre a algunes de les seves opinions, però 

se senten amb el deure i el desig d'expressar el seu punt de vista, per això es desprèn la 

necessitat de ser escoltats, tinguts en compte, com una manera de sentir-se reconeguts i 

motivats a seguir. 

 

Les celebracions 

Necessitat d'unes celebracions litúrgiques vives, senzilles, properes, comunitàries i 

profundes que ens acostin d'una manera directa i entenedora al misteri que celebrem. 

 

Ens falta il·lusió, esperança. 

L'alegria de l'Evangeli que tots sentim alguna vegada es dilueix sovint a la nostra vida 

quotidiana, però també a la vida de la comunitat. Una veritable comunitat arrelada en 

Crist, ben unida i oberta a la societat, és una comunitat alegre i esperançada. I massa 

vegades no donem aquest testimoni. 

 

No estem als mitjans de comunicació 

L'opinió majoritària és que la nostra presència a les xarxes socials i mitjans de comunicació 

és molt residual i que pràcticament no hi som presents, per la qual cosa ni podem donar 

a conèixer què fem ni podem arribar a aquells que no participen habitualment a la vida 

de l'Església, que avui dia és la majoria de la societat. Tot i això, s'és conscient de la 

complexitat que aquests mitjans comporten. 
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4. QUÈ HA INSPIRAT L'ESPERIT SANT LA COMUNITAT RESPECTE A LA REALITAT ACTUAL DE 

LA SINODALITAT A L'ESGLÉSIA LOCAL, INCLOSES LES LLUMS I OMBRES? 

 

Que és imprescindible renovar el Consell Pastoral Diocesà i els Consells Pastorals de les 

Parròquies ja que es perceben com a necessaris i han de ser operatius i influents en la 

marxa de la comunitat.  

 

Que cal creure que la sinodalitat pertany a l'essència mateixa de l'Església, per tant hem 

de revitalitzar les experiències sinodals i revisar que el nostre quefer eclesial quotidià 

tingui un estil sinodal. És urgent trencar la inèrcia individualista i piramidal de les nostres 

comunitats. 

 

Que s'ha de donar una corresponsabilitat més gran i fomentar el treball en equip com una 

experiència sinodal que ens apropa a l'Església poble de Déu. Alhora, cal la formació de 

laics perquè puguin implicar-se també en la pastoral de les parròquies i la diòcesi. 

 

Que cal revisar l’exercici de l’autoritat i la participació. Es percep que tant a nivell 

parroquial com diocesà falten espais de participació i decisió en què estiguin presents els 

laics. 

 

Que cal que la vida de la comunitat tingui una continuïtat, que els projectes que 

sinodalment s'iniciïn o s’estiguin duent a terme es respectin, es valorin i s'acompanyin 

amb independència que canviï el responsable de la comunitat. 

 

Que necessitem grups on compartir vida, oració, reflexió, en definitiva, sentir que hi ha 

una petita comunitat de creients amb els que podem compartir les alegries, els 

cansaments, els dubtes i els disgustos de deixebles de Crist. 

 

Que cal créixer en actitud d'escolta i d'acceptació de punts de vista diferents perquè 

l'Església pugui anar avançant. Hem de buscar sempre el millor per a la parròquia o la 

diòcesi i evitar que les nostres decisions es regeixin per altres criteris. 

 

Que al costat de l'escolta és necessari l'acompanyament de les persones, tant per part de 

la comunitat com, de manera més personal, per part de persones formades per a això. 

Aquest acompanyament és fonamental per a les persones que han assumit una 

responsabilitat. 

 

Que no hi ha espais ni activitats per parlar, proposar i compartir. Tot i que de vegades s'ha 

intentat i la gent no ha respost, s'ha de continuar proposant, ja que les persones que no 

participen de grups habituals de la parròquia no tenen espai per ser escoltats. 

 

Que falten moments informals per facilitar les relacions. Manca confiança per poder 

sentir-nos família i per això són necessaris moments de trobada. Moltes vegades ens 

trobem per preparar activitats, però no per compartir sense més ni més. 
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BLOC C: CONCLUSIONS: PROPERS PASSOS 

 

1. DE QUINA MANERA L'ESPERIT SANT HA CONVIDA LA VOSTRA ESGLÉSIA LOCAL A 

CRÉIXER EN SINODALITAT? 

 

2. QUINS SÓN ELS PROPERS PASSOS A DONAR EN EL CAMÍ DE LA SINODALITAT, EN 

COMUNIÓ AMB TOTA L'ESGLÉSIA I AMB TOTA LA FAMÍLIA HUMANA? CONSIDERAR 3 

NIVELLS: 

 

L'experiència del Sínode a nivell diocesà ha despertat una il·lusió per caminar de manera 

nova i obrir horitzons. A les aportacions, es constaten les ganes i la necessitat de profunds 

canvis eclesials per ser més fidels a l'Evangeli i més significatius a la societat. 

 

El convenciment manifest que la trobada amb el Senyor ressuscitat i amb els altres, és a 

dir, la sinodalitat, ens permetrà superar el cansament i el desànim, així com sostenir viva 

la fe. 

 

A LES PARRÒQUIES, COMUNITATS RELIGIOSES, MOVIMENTS, ASSOCIACIONS, ... 

 

1. Revitalitzar els Consells de Pastoral de les parròquies  

2. Realitzar un discerniment comunitari per veure les prioritats de la parròquia i fer 

passos concrets per aconseguir els objectius plantejats. 

3. Fer una assemblea parroquial amb els membres dels grups que han participat 

del Sínode, per concretar els passos a fer. 

4. Convocar una o dues assemblees anuals en què a partir d'un treball previ s'inviti 

tota la comunitat a escoltar, parlar i prendre decisions. 

5. Crear espais i moments on es potenciï l'escolta i el diàleg, tot facilitant el 

coneixement entre els membres de la parròquia. 

6. Crear espais de vida i oració on ens puguem sentir alhora sostinguts i impulsats 

en la fe i en l'anunci. 

7. Propiciar l'acompanyament personal i espiritual i animar la formació. 

8. Potenciar la participació dels laics. 

9. Buscar viure en pobresa i radicalitat evangèlica. 

 

 

A LA DIÒCESIS: 

1. Creieu que la qüestió de viure l'església sinodalment és una qüestió fonamental 

i prioritària. 

2. Fer un discerniment comunitari sobre quins canvis s'han de donar a la diòcesi 

(estructures diocesanes, parròquia, organització, tasques, …) per anar guanyant 

en sinodalitat. Després d'aquest discerniment, fer passos concrets i posar els 

mitjans necessaris perquè puguin sostenir-se en el temps. 
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3. Prioritzar l´anunci de l´Evangeli i el servei a les persones. 

4. Oferir unes orientacions diocesanes que ajudin les comunitats a perllongar 

l'esperit del sínode. 

5. Donar a conèixer més l'organització diocesana davant del desconeixement del 

funcionament de l'Església més enllà de la comunitat mateixa. 

6. Buscar camins perquè els laics puguin assumir diferents responsabilitats 

diocesanes. 

7. Facilitar la formació dels laics en aquelles necessitats o inquietuds que des de les 

parròquies es detectin. 

8. Potenciar el diàleg i el discerniment diocesà en temes fonamentals. 

 

A L'ESGLÉSIA UNIVERSAL: 

1. Agilitzar els canvis necessaris per romandre fidels a l'Evangeli i donar resposta a 

la societat actual. 

2. Sortir a la trobada de la societat amb esperit de servei, atents als signes dels 

temps. 

3. Revisar en profunditat el plantejament de l'Església sobre temes que inquieten i 

que surten contínuament a les converses: homosexualitat, dona, celibat, 

divorciats, etc. 

4. Utilitzar els mitjans de comunicació per mostrar la realitat de l'Església, fer-nos 

presents i proposar una mirada i una manera de viure evangèlics. 

 

Tortosa, 22 de maig de 2022 


