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21/3/2022 

Amb qui ho hem treballat? 

Consells parroquials d’algunes Parròquies (no totes), equip de Càritas, equip de 

matrimonis, Consell arxiprestal, comunitats de base, comunitats cristianes, ... 

CONCLUSIONS 

No caminem junts: 

A nivell de comunitats: 

- Distribució de responsabilitats en tots els àmbits i nivells. 

- No als càrrecs vitalicis. 

A nivell arxiprestal: 

- No es camina prou sinodalment: manca unitat de criteris pastorals, a l’hora de 

fer agenda, el Consell arxiprestal li manca compromís i més iniciativa, el Covid 

ens ha fet molt de mal.  

- La majoria de vegades en deixem portar per la rutina. 

A nivell diocesà: 

- En alguns departaments i delegacions deixen entreveure certa desconfiança i no 

sembla donar massa participació a les comunitats. 

- Ens venen recomanades les directrius del Bisbat i el funcionament ordinari sense 

fer consulta ni diàleg. Encara que ja sabem que pel dret Canònic el consell 

Pastoral Diocesà, el consell Presbiteral, el consell Arxiprestal, .... són òrgans 

consultius desitjaríem que un fruit del Sínode fos que en alguns aspectes 

poguessin ser més deliberatius. 

- Cal RE-INVERTAR-SE TOTALMENT sense presses, amb temps I amb 

participació de tothom 

- Ens preocupa que la formació del seminari no prepari  adequadament als futurs 

pastors per fer “camí junts”. 

- Diferents grups i comunitats de base se senten allunyats de l’estructura eclesial 

actual 

 

CAMINEM JUNTS A NIVELL ARXIPRESTAL i ho celebrem: 

1. Des d’un principi les nostres comunitats han funcionat de manera assembleària, 

molt participatives i implicades en el Concili. 

2. En les comunitats ens estimem tal com som, ens acceptem, ens acompanyem. 

3. Caminar junts ens ha ajudat a ser millors (persones, parelles, pares, fills, 

amics,...), millors persones seguidores de Jesús, oberts a acceptar la vida i 

qualsevol persona sigui com sigui. 

4. Avancem en les propostes concretes de treball conjunt amb catequesi infantil, 

amb la preparació dels matrimonis i amb Càritas. 

5. L’Arxiprestat s’encamina a ser una única unitat pastoral assumit plenament. 

6. L’arxiprest facilita la participació, el diàleg, la corresponsabilitat, la implicació. 

7. No hi ha sentit de possessió de territori parroquial. Tothom pot participar on 

desitja i on busca fer créixer i compartir la seva fe. 



8. Activitats conjuntes a nivell arxiprestal: recessos, pregàries, Vetlla de santa 

Coloma, Vetlla d’advent, Coral, trobada Pentecosta, pujada Montserrat, 

pessebre,.... 

9. Participació de tots els preveres al tanatori 

10. Ajuda fraterna econòmica entre parròquies 

11. Vivència sacerdotal en casa comuna 

12. Camí conjunt amb la vida consagrada: rialles, integramanet, comunitats,... 

13. Espai de formació 

14. Grup de la dona 

15. Participació en iniciatives ciutadanes 

 

PROPOSTA ARXIPRESTAL per avançar en la SINODALITAT: 

- Recolzar qualsevol iniciativa que vagi pel camí de la sinodalitat evitant crítiques 

als que estan al marge, als que han escollit altres vies alternatives d’anar pel 

camí de la vida. 

 

- Aprendre a escoltar i acompanyar. 

 

- Centrar-nos en la essència de l’evangeli posant l’amor a la persona en el centre, 

especialment als més vulnerables. Per això necessitem: 

o Eliminar o al menys minvar molt les relacions de poder dintre de 

l’organització eclesiàstica. Igualtat de ministeris entre homes i dones, 

sistema d’elecció de bisbes més participatiu, centrar-nos en l’amor i no 

en la norma. 

o Modificar i actualitzar el llenguatge emprat en els sagraments. Redefinir 

el sentit de l’Evangeli a partir de les inspiracions de l’Esperit. Modificar la 

imatge que tenim de Déu. Obertura a visions més espirituals i místiques. 

- Formació permanent per laics.  

1. Complementant l’Escola per a laics que el bisbat proposa, crear una escola de 

formació amb seu a sant Josep oriol. Formació artesanal fent proposta concreta 

a laics i laiques que vulguin fer-ho facilitant la seva participació( deixar de fer 

tasques a la parròquia,...). Una proposta per potenciar els propis carismes i 

posar-los al servei de la comunitat.  Una formació que ve acompanyada de una 

renovació de funcionament de les comunitats on el rector perd poder, facilita i 

possibilita una major implicació en totes les àrees.  

Una formació que empoderi per tal d’assumir responsabilitats i sentir que “som 

laics els set dies de la setmana”. 

Una formació que ajudi a canviar mentalitats, on alimentar l’amor a Jesús per 

enamorar-se més d’Ell. 

2. Una formació que aprofiti les estructures i les persones que ja tenim (equips de 

matrimonis, treballs d’adults, formació catequistes,...) i que vetlli per fer créixer 

la fe de les nostres comunitats. 

3. Una formació que vetlli pel potencial de la gent gran. Pensada i adaptada a les 

seves necessitats. 


