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I.

ALGUNES DADES SOBRE L’EXPERIÈNCIA SINODAL A LA
NOSTRA DIÒCESI

Des de l’apertura de la Assemblea sinodal a Roma, el 10 d’octubre de 2021, fins a la clausura
de la fase sinodal a Espanya, el dia 11 de juny de 2022, totes les diòcesis espanyoles, les
congregacions religioses, els instituts seculars, la vida contemplativa, els moviments apostòlics i
moltes altres institucions s’han involucrat en la crida del papa per a impulsar un procés d’escolta
i discerniment que contribueixi a promoure el camí de la sinodalitat, que és –diu el papa
Francesc– «el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·leni»1.
A la diòcesi de Mallorca, han volgut participar en aquest camí compartit 146 grups sinodals
que han implicat a més de 3.143 persones, en bona part laiques i laics (nins, joves i adults), així
com també consagrats/des, religiosos/es i preveres. S’hi han involucrat 78 parròquies, uns 100
col·legis d’àmbit diocesà i religiós, 17 grups independents formats en ocasió del Sínode, 10
organismes diocesans (Consells, Delegacions, Secretariats…), 10 moviments laicals, 3
Arxiprestats i CONFER.
La participació ha estat principalment de persones creients, ja implicades en la vida de
l’Església i majoritàriament dones (75% aprox.). Mentre que la mitjana d’edat dels participants
adults s’ha situat entorn dels 60-65 anys aproximadament.
Per altre banda, tot i reconèixer que no hem estat capaços d’aconseguir una participació
significativa de persones d’altres confessions cristianes o tradicions religioses, cal esmentar
l’esforç realitzat per a complir el desig del papa de posar-nos especialment a l’escolta d’aquelles
persones i col·lectius als que no solem demanar i sofreixen, per aquest motiu, el risc de ser
oblidades. Tal i com ens recordava el Document preparatori del Sínode en parlar dels
destinataris de la consulta: “serà de cabdal importància que també la veu dels pobres i els exclosos hi
trobi un important espai...” (DP 31).
En aquest sentit, doncs, no podem deixar de mencionar dues experiències que han
resultat especialment significatives. En primer lloc, el procés sinodal que s’ha portat a terme
en el Centre Penitenciari de Palma gracies a la tasca de la Pastoral penitenciària i en el que hi
han participat 320 presos. I en segon lloc, la col·laboració de la Fundació Escola Catòlica en
la confecció d’un qüestionari online que ha permès recollir les aportacions de més de 800
alumnes dels cursos superiors de la ESO i de Batxillerat.
Discurs del papa Francesc en la Commemoració del 50 aniversari de la institució del Sínode dels bisbes, 17
d’octubre de 2015.
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Les seves respostes i el que demanen a l’Església2 és una mostra de la veu de dos col·lectius
que, per raons distintes, es troben en els marges, i constitueixen un important crit d’atenció
(sobre tot en el cas dels adolescents i joves) que mereix ser acollit, no sols amb summa atenció
i respecte, sinó també amb la ferma voluntat de fer passes que ens permetin sortir a l’encontre,
en la mesura del possible, de les seves necessitats i inquietuds.
En el següent quadre s’ofereix el desglossament de les dades generals de participació:

Adults de Parròquies

983

Alumnes de secundària i batxillerat de col·legis
diocesans/religiosos

936

Nins, adolescents i joves de Parròquies

55

Adults de grups i moviments

535

Interns del Centre Penitenciari

320

Membres d’organismes diocesans

153

Vida religiosa o consagrada

88

Preveres, diaques (i esposes)

57

Aportacions personals i/o anònimes

16
31433

Com en tot camí que es realitza al costat d’altres, el procés sinodal tampoc no ha estat
exempt de llums i ombres. Pel que fa a les ombres, es van detectar, sobretot al principi,
reticències, suspicàcia i molts dubtes referents a la utilitat real d’aquesta fase sinodal, degudes
especialment a dos motius: per un costat, perquè, a conseqüència d’experiències negatives en el
passat sínode diocesà, es va suscitar un cert escepticisme sobre els fruits que podrien originarse en aquest treball sinodal; i per altra banda, per la desconfiança entorn de que les aportacions
Veure els dos annexos situats al final d’aquest document.
que aquestes son les dades exactes de participació obtingudes a partir de la informació recollida a la fitxa
que es va remetre a tots els grups, cal assenyalar que 6 d’aquests grups no la retornaren a la Secretaría del Sínode
degudament complimentada, motiu pel qual no ha estat possible incloure les seves dades en el recompte total del
nombre de participants. És per això que s’afirma que han participat més de 3143 persones.
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arribessin a ser realment escoltades, discernides i incorporades a la síntesi final, generant de bell
nou un clima de decepció en veure’s frustrades les expectatives que s’hi havien dipositat. De la
mateixa manera, un estat anímic generalitzat (i especialment present entre un determinat sector
del clergat) de cansament, desil·lusió i descoratjament, agreujat a més per “l’efecte
pandèmia” que encara ens afecta a tots d’una o altra manera, van dificultar en un primer
moment l’acollida de la proposta sinodal.
No obstant això, a mesura que s’anaven incorporant a la consulta nous grups, també van
aparèixer nombroses llums en el camí, entre les quals val la pena assenyalar el profund
agraïment que han expressat molts grups per aquest temps viscut, al qual s’ha vist com un
moment de Gràcia, construït des de l’escolta mútua, autèntica i respectuosa de tots. S’ha agraït
també la possibilitat de sentir-se Església, d’haver pogut comptar amb espais que
possibilitessin prendre consciència, dialogar amb sinceritat i franquesa, cercar junts i sentirse membres actius d’una Església viva i coresponsable en la missió. De fet, una de les coses
potser més valorades ha estat el procés mateix: la percepció de no estar sols, de formar part del
Poble de Déu, amb les seves distintes sensibilitats, opinions i preocupacions. S’ha viscut el goig
de compartir i revitalitzar la fe, la vida i la pertinença a l’Església i l’alegria de ser tingut en
compte. Tant és així, que son nombrosos els grups que ja han manifestat el seu desig de seguir
trobant-se per a continuar avançant en el camí sinodal. En alguns casos concrets, el Sínode
també ha servit per a recuperar els encontres presencials i reprendre el treball eclesial, fet que
ha suposat una expressió de retorn a la normalitat després d’un temps d’allunyament. Finalment
és important remarcar que el fet que el treball dels grups s’hagi desenvolupat en un clima de
pregària i invocant a l’Esperit Sant ha servit per a prendre consciència que els cristians
il·luminem la nostra vida a través del discerniment, a través del qual deixem que l’Esperit de
Jesús ens habiti i ens condueixi.
En aquest sentit, per tant, el present document de síntesi que ara oferim -elaborat a partir
de les distintes aportacions rebudes respecte de cada un dels deu nuclis temàtics en els quals es
desplegava la pregunta fonamental del Sínode-, vol ser sobretot una mirada de fe sobre el camí
recorregut i un recull d’aquells temes o qüestions que han ressonat amb més força en els grups
durant aquesta primera fase diocesana, tractant de destacar cap a on ens està conduint l’Esperit
Sant i quines passes cal anar donant a partir d’ara per a esdevenir realment Poble de Déu en
sortida, en diàleg amb la societat contemporània.
De les respostes es pot concloure que la majoria dels participants ha comprés que l’objectiu
d’aquesta fase diocesana no era solament respondre a un qüestionari, sinó començar a
incorporar la sinodalitat com a part fonamental del ser de l’Església i “l’estil sinodal” que
se’n deriva com la manera pròpia de fer Església. Adoptar aquest estil i visibilitzar-ho en tots
els àmbits i en tots els aspectes de la vida eclesial, és un procés de conversió (personal i
estructural) que portarà temps i del que ara únicament ens trobem a l’inici.
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II. EL RESULTAT DE LA CONSULTA
I. ELS COMPANYS DE VIATGE (Qui som)
En l’Església i en la societat feim el mateix camí un al costat de l’altre.
Amb qui feim camí en la nostra comunitat? Quines persones o grups són deixats al
marge, expressament o de fet?
Del total de les respostes rebudes es pot concloure que aquest caminar junts es desplega
habitualment en distints nivells o cercles concèntrics, corresponent el més intern a aquelles
persones que mantenen estrets vincles amb la vida i activitats de l’Església i, el més extern, al
conjunt de persones amb les quals vivim en societat.
Així per tant, en el cercle més intern, caminen junts els creients que se senten part activa
de l’Església i col·laboren de manera habitual en la seva parròquia i/o comunitat, aportant
els carismes propis en aquells àmbits en els quals se’ls necessita, i acompanyats, a més, pels
preveres i diaques, religiosos i religioses i persones de vida consagrada. En aquest
primer nivell, també caminen juntes les persones que formen part dels distints Consells
diocesans (parroquials, presbiterals, pastorals…), de delegacions i/o secretariats, de
diverses plataformes de coordinació d’activitats pastorals, així com els membres de grups
i moviments laicals presents a la nostra diòcesi.
En un segon cercle se situen els feligresos habituals de les parròquies que, tot i no estar
implicats o compromesos en tasques concretes, formen el gruix de la comunitat. Aquests
caminen junts, acompanyats dels seus pastors i d’altres responsables de la comunitat,
compartint la fe i, molt especialment, les distintes celebracions litúrgiques. En aquest
sentit, són nombrosos els grups que manifesten la gran importància que té el fet de poder
compartir un mateix camí de fe al costat d’altres.
Ocupant un tercer cercle ens trobem amb aquelles persones que s’acosten a la parròquia de
manera ocasional; mogudes, en molts casos, per l’únic objectiu de satisfer alguna demanda
concreta, relacionada sovint amb la recepció de sagraments (bateig, matrimoni, primera
comunió…), o bé de serveis socials a través de les entitats que formen part de la pastoral
caritativa i social de l’Església. Alguns grups consideren que el seu apropament a l’Església,
malgrat sigui puntual, hauria d’aprofitar-se millor ja que constitueix una gran oportunitat de
mostrar-los la bellesa de la fe cristiana i animar-los a una major participació.
Finalment, encara és possible assenyalar un quart cercle, format per les persones del nostre
entorn més pròxim amb les quals caminam cada dia, ja sigui presencialment o a través de
les xarxes socials. Aquí es situen, en primer lloc, els familiars, els amics, els companys de
feina i els veïns, siguin o no cristians o creients, propers a l’Església o allunyats. I, en segon
lloc, els altres membres de la societat que, d’una o altra manera, formen també part del
nostre caminar. Es constata, en darrer terme, que els cristians potser hauríem de mostrar-nos
més oberts a fer camí els uns al costat dels altres, tot sentint-nos membres d’una mateixa
família humana.
Pel que fa a la segona qüestió plantejada en aquest primer nucli temàtic, es constata un gran
acord en les respostes a l’hora d’esmentar que -malgrat la ferma voluntat de l’Església d’acollir
tothom sense excepció-, encara existeixen determinades persones i col·lectius que no
reben la suficient atenció i acollida. I així, es van deixant al marge de la dinàmica eclesial:
les dones, les mares fadrines i les famílies desestructurades o no convencionals; les
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parelles separades i els divorciats tornats a casar; les persones que pertanyen al
col·lectiu LGTBI+; els joves; les persones amb discapacitat; les persones d’altres
ideologies i aquelles que no pensen com nosaltres; les persones d’altres religions i/o
cultures; els allunyats i els no creients.
En aquest sentit, també crida particularment l’atenció el fet que persones que assisteixen a la
parròquia de manera esporàdica, les persones majors o malaltes o, fins i tot, algunes
persones creients que formen part de la comunitat, també senten que caminen soles en
moltes ocasions, reclamant, per aquest motiu, un major i millor acompanyament.
Per acabar, no pot deixar d’esmentar-se el fet que, tot i ser pràcticament unànime la valoració
extraordinàriament positiva que es fa respecte de la magnífica tasca que realitzen entitats de
l’Església com Càritas, Mans Unides o Projecte Home, també es detecta una certa
unanimitat a l’hora de reconèixer que cal arribar a moltes més persones, a moltes més
situacions, i anar més enllà de ser simples proveïdors de serveis per a esdevenir veritables
motors d’humanització i acompanyament des de la pròpia identitat cristiana. Per tant,
es considera necessari realitzar un esforç encara més gran de part de tots els estaments de
l’Església per tal de tenir sempre com a una de les seves màximes prioritats, l’ajuda,
l’acompanyament i la veritable inclusió en el si de la comunitat de totes aquelles persones
que es troben als marges.
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II. ESCOLTAR (Com escoltam)
L’escolta és el primer pas, però exigeix tenir una ment i un cor oberts, sense prejudicis.
Com ens parla Déu? Quins prejudicis i estereotips obstaculitzen la nostra escolta?
Hi ha veus que s’ignoren?
Existeix una gran unanimitat en les respostes de la majoria dels grups en el fet d’assenyalar
que Déu ens parla, en primer lloc, a través de la seva Paraula, recollida a les Sagrades
Escriptures i, molt especialment, a través del seu fill Jesucrist a l’Evangeli. En segon lloc
s’esmenten la pregària i el silenci, com a mediacions privilegiades per mitjà de les quals Déu
s’expressa i es comunica. També els esdeveniments de la història i els “signes dels
temps” que ens cal aprendre a desxifrar i a interpretar amb l’ajuda i la llum que prové de
l’Esperit Sant, reben aquesta mateixa consideració de part d’un bon nombre de grups. Les
circumstàncies de la vida quotidiana, així com els moments de dolor i alegria, amor i
solitud, il·lusió i decepció, son així mateix, canals privilegiats a través dels quals -si estem
atents- és possible escoltar la veu de Déu. De la mateixa manera ens parla a través del pròxim,
del testimoni d’altres creients i dels sants, dels petits gests d’amor, tendresa i solidaritat
envers els altres i de la bellesa de la natura i de tota la creació. Finalment, alguns grups
assenyalen que Déu també ens parla a través del Magisteri de l’Església, de la Celebració i
dels Sagraments. En definitiva, Déu ens parla de moltes maneres i a través de múltiples
mediacions. Però la pregunta que molts es fan és: ¿realment estem atents a la seva veu i
disposats a actuar segons la seva voluntat?
I és que son molts els estereotips i prejudicis que dificulten una escolta autèntica, no
solament d’allò que Déu vol comunicar-nos, sinó també respecte del que els altres intenten
dir-nos. En aquest sentit, es considera majoritàriament que escoltar bé és un art que
requereix , a més d’un cor obert i sense prejudicis: obertura, bona predisposició i
atenció plena vers l’interlocutor; empatia; capacitat per a reconèixer el valor del missatge
que l’altre ens vol transmetre sense deixar-se contaminar per les ideologies; temps,
paciència i disposició a deixar-se interpel·lar. En definitiva, és imprescindible deixar
d’escoltar-se tant a un mateix, per a començar a escoltar realment allò que l’altre ens
vol dir, ja que sovint sembla que a l’Església escoltam, no per a entendre o comprendre, sinó
per a convèncer. Els altres sempre ens poden ensenyar alguna cosa.
És per això que, tot i reconeixent els notables avenços que s’han produït en els darrers
temps en el si de l’Església pel que fa a l’escolta, segueix posant-se majoritàriament de
manifest que encara ens trobem molt lluny de practicar, a tots els nivells, una escolta
autèntica. Així, bona part dels grups esmenta que la jerarquia de l’Església (especialment),
i també els fidels (en moltes ocasions), tenim serioses dificultats per a escoltar els demés
d’una forma oberta, activa i sense prejudicis, sobretot quan es tracta d’escoltar aquells que
no pensen com nosaltres (siguin o no creients) ; aquells que ens interpel·len, confronten
i/o qüestionen; aquells que van a contracorrent; els qui ens urgeixen a desinstal·lar-nos
i ens resulten incòmodes; els que toquen temes difícils o polèmics, i a aquells que
discrepen de la veu d’alguns pastors o de la jerarquia.
Per tant, els col·lectius o persones de qui habitualment es sol ignorar o silenciar la veu,
coincideixen en bona mesura amb els que ja s’han esmentat a la primera pregunta quan ens
referíem a les persones que son deixades al marge. Així, doncs, tornen a ocupar el primer lloc
les dones i els joves, la veu dels quals encara no és àmpliament reconeguda, valorada i
acceptada de forma plena; els pobres i marginats, als quals oferim recursos i serveis però
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potser no escoltam suficientment; les persones amb discapacitat, els malalts i els
ancians, que no sabem com incloure de manera real i adequada en el si de les nostres
comunitats ni com donar resposta a les seves necessitats; els no creients; les persones
d’altres ideologies i, molt especialment, les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI+.
En aquest sentit s’insisteix que l’Església, tot i estar obligada a rebutjar aquelles conductes o
actituds concretes que són contràries a l’Evangeli, el que no pot fer és rebutjar persones o
col·lectius sencers.
Una altre qüestió que cal comentar és que, tot i existir un consens pràcticament generalitzat
sobre la necessitat que l’Església es posi a l’escolta de tots, també hi ha grups que consideren
necessari advertir que el fet d’estar oberts a l’escolta no implica haver de renunciar a la
pròpia identitat ni acceptar qualsevol plantejament com a vàlid. Es recorda, en aquest sentit,
que no és possible canviar lo fonamental de la fe i del magisteri. Per això, escoltar a tots,
no s’ha de confondre amb voler agradar o acontentar a tots, actitud que, a la llarga, acaba
afavorint un cristianisme “descafeïnat” i “a la carta” que, a la llarga, no convenç ni atrau
ningú.
Finalment, la majoria de grups han expressat la necessitat de comptar, a nivell parroquial i
diocesà, d’espais i temps en els que sigui possible escoltar-se i compartir, tal i com s’ha
fet en ocasió del present Sínode, del qual se’n fa una valoració molt positiva precisament
pel fet d’haver estat ocasió d’iniciar un camí d’escolta mútua i autèntica sense el qual no
és possible una Església més oberta i participativa.
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III. PRENDRE LA PARAULA (Com parlam)
Tots estan convidats a parlar amb valentia i “parresia”, és a dir, integrant llibertat, veritat i caritat.
Podem parlar amb valentia, franquesa i responsabilitat en el si de la nostra
comunitat? Com ho podem fer perquè tothom es pugui comunicar i expressar d’una
manera realment lliure i autèntica?
El mot “parresia” significa “dir-ho tot”. “Audàcia”, potser en diríem fent ús d’un terme
més comprensible. Per tant, qui parla amb parresia, ho fa fent ús de la seva llibertat i apostant
per la franquesa en lloc de la persuasió, la veritat en lloc de la falsedat o el silenci, el risc en
lloc de la seguretat, la crítica en lloc de l’adulació i el deure moral en lloc de l’interès propi
i l’apatia moral.
Dit això, és evident que en el si de la comunitat eclesial tots hauríem de poder expressarnos amb parresia, és a dir, amb llibertat, autenticitat i sinceritat de cor. En canvi, en la
reflexió feta pels distints grups s’ha posat de manifest, d’una manera clara i reiterada, que
això no sempre és possible. De fet, una gran majoria de les aportacions rebudes
coincideixen en remarcar la gran dificultat que existeix encara avui en moltes comunitats a
l’hora de prendre la paraula i expressar-se amb total llibertat.
Les raons que s’ofereixen a l’hora d’explicar aquest fet son diverses. D’entre les més
significatives podem destacar-ne les següents: actitud autoritària de qui presideix la
comunitat; excés de prudència provocat pel temor a possibles conseqüències negatives (ser
rebutjat, jutjat, malinterpretat, apartat, criticat, etiquetat…); evitació del conflicte (que, a la
llarga, condueix a una falta de compromís i d’autenticitat en les relacions); baixa
autoconfiança (pel fet de creure que no es disposa de la suficient formació o criteri);
comoditat, conformisme o evitació del compromís i, en darrera instància, esforç per no
desestabilitzar la unitat i la comunió.
Per altra banda, una percepció àmpliament compartida és que no existeix (especialment per
part de la jerarquia) el costum de demanar opinió o consell als fidels, esperant-ne
únicament l’assentiment, actitud que genera un laïcat més bé apàtic, dòcil i poc actiu que,
en el millor dels casos, es limita a escoltar i a seguir instruccions. Per aquest motiu, son
molts els laics que tenen la impressió que la seva paraula compta més bé poc en el si de
l’Església. També el desconeixement de certes realitats temporals de part dels pastors, la
falta de sentit comunitari que es viu en moltes parròquies i determinades actituds
clericals (també presents en alguns laics) son altres tants elements que dificulten la
comunicació i impedeixen el diàleg. I com que no existeixen o no es potencien
suficientment veritables espais de diàleg i presa conjunta de decisions, al final és gairebé
sempre el pastor de la comunitat qui té la darrera paraula sense possibilitat de consens.
Per a millorar aquesta situació i aconseguir que tots puguin expressar-se lliurement,
s’assenyala com a imprescindible promoure en les comunitats un clima d’autèntica confiança
i respecte mutu, a més de fomentar l’esperit col·laboratiu, valorar i tenir compte
l’opinió dels altres (especialment d’aquells que no pensen com nosaltres) i aprendre a
escoltar sense deixar-se endur pels prejudicis. Quan a les comunitats hi ha bona disposició
de part de tots i s’eviten actituds autoritàries aleshores és possible expressar-se lliurement
amb senzillesa i franquesa.
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Tothom coincideix en la necessitat de poder parlar clarament i amb valentia, però alguns
grups recorden que aquesta llibertat en el parlar ha d’anar sempre acompanyada del respecte,
la responsabilitat, la prudència i la caritat. Qui parla -sigui laic, prevere o consagrat- ha
de fer-ho amb humilitat, evitant la crítica destructiva i donant exemple amb el propi
testimoni. I, sobretot, acudint sempre a l’Esperit Sant en la pregària. En definitiva, es
demana que qui pren la paraula ho faci sempre des l’amor, intentant tenir, com aconsella
Sant Pau, “els mateixos sentiments del Crist”.
Finalment, els distints grups participants, exposen tot un seguit de propostes que poden
ajudar a promoure i facilitar que cada un dels membres de la comunitat cristiana tingui la
possibilitat d’expressar-se de manera lliure, com, per exemple:
-Reforçar i omplir de sentit el Consell Parroquial, obligant totes les
parròquies a tenir-ne un.
-Crear i promoure espais per a la trobada que possibilitin el diàleg serè,
l’intercanvi d’opinions i experiències i la dinamització de projectes i
reformes.
-Instal·lar a totes les parròquies una bústia de suggeriments o facilitar
un mail per fer arribar aportacions que d’una altre manera potser no
arribarien.
-Crear una base de dades per a poder realitzar consultes i dinamitzar la
vida parroquial.
-Establir que els càrrecs en les comunitats parroquials siguin temporals i
rotatius, oferint així a tothom l’oportunitat de demostrar la seva vàlua i
evitant, a més, que siguin sempre les mateixes persones les que prenen
totes les decisions, facilitant una comunicació més lliure.
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IV. CELEBRAR (Com celebram)
“Caminar junts” només és possible sobre la base de l’escolta comunitària de la Paraula i de la celebració de
la Eucaristia.
Quines iniciatives es poden dur a terme per tal de promoure la participació activa de
tots els fidels en la litúrgia i en la vida de pregària perquè aquestes inspirin i orientin
efectivament un estil més sinodal de ser Església?
Una bona part de les aportacions rebudes coincideixen a esmentar una sèrie de factors que
es consideren crítics a l’hora de promoure la participació activa dels fidels en la litúrgia i
en la vida de pregària que ens proposa l’Església. A continuació s’assenyalen aquells que han
rebut un major consens.
En primer lloc es remarca com una de les majors dificultats en el ser sinodal de l’Església,
la qüestió del llenguatge i, particularment, del llenguatge utilitzat en la litúrgia. Gairebé tots
el grups constaten que a la gent li costa cada vegada més entendre’l. No es comprèn
existencialment, no toca la vida de les persones, no ofereix respostes, no afecta i no és capaç
de tocar el cor. Per tant, ja no resulta significatiu. De fet, els més joves afirmen no
entendre gairebé res. A més, aquest no és un problema exclusiu de la litúrgia, sino que afecta
també el llenguatge institucional i la manera com proposem la fe. Per tot això, es
considera urgent la necessitat de fer servir un llenguatge més clar, senzill i comprensible,
allunyat de fórmules que no diuen res a les persones d’avui. Perquè si no es comprèn no es
pot conèixer, i si no es coneix no s’estima, i, sense amor no hi ha seguiment, no hi ha camí
compartit i, per tant, tampoc sinodalitat. Finalment, el contingut de les homilies constitueix
un altre dels punts crítics a millorar ja que, apart de reclamar que puguin fer-se en un
llenguatge planer i comprensible, també es demana que siguin motivadores, significatives
i que ajudin especialment a connectar la fe amb la vida de cada dia.
En segon lloc es menciona l’acollida o, més bé, l’absència de la mateixa. Cada vegada resulta
més difícil trobar una veritable comunitat en el si de moltes parròquies, entenent per
comunitat aquell grup de persones que no solament es reuneixen un cop a la setmana per
assistir a Missa sinó que, a més, es coneixen, s’estimen i comparteixen la fe i la vida. Per
això, les parròquies haurien de cuidar especialment aquest aspecte, fent que els fidels es
sentissin realment a casa. I això comença per cuidar alguns senzills detalls com, per
exemple, proporcionar una càlida acollida en arribar a l’església per a la missa i cuidar també
el moment del comiat. En aquest sentit es suggereix que les parròquies haurien de comptar
amb persones o grups encarregats de fer aquesta tasca, mentre que el rector, per la seva
part, podria anar fins al portal al final de cada celebració per a acomiadar-se personalment
dels fidels, dedicant uns breus instants a parlar amb ells.
Un tercer factor que es menciona reiteradament a l’hora de facilitar i promoure la participació
dels fidels en la litúrgia, consisteix a posar els mitjans perquè aquests puguin tenir un paper
més actiu en les celebracions, que contempli, fins i tot, la possibilitat de prendre la paraula
en algun moment. Sense negar la indubtable importància de l’Eucaristia com a “font i
cimal” de la vida cristiana, es considera igualment important fomentar i donar a conèixer
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aquelles altres formes de celebrar i pregar que ens ofereix l’Església com, per exemple, la
Celebració de la Paraula, la Litúrgia de les Hores o la Lectio Divina.
En quart lloc, la pràctica totalitat dels grups, i de forma molt especial els joves, es mostren
d’acord en que la música i els cants son importantíssims en les celebracions i no poden
desatendre’s. Així, per tant, es considera necessari i urgent renovar i actualitzar els
cançoners, obrir-se a noves tendències i estils de música catòlica i adaptar, sempre
que sigui possible, el repertori tenint en compte l’edat dels fidels que participen en la
celebració.
L’espai físic dels temples i la distribució de les persones al seu interior és un altre element
important que cal sotmetre a una profunda revisió. Donat que moltes esglésies ja no
s’omplen, es proposa pensar en una nova distribució dels espais que contribueixi a generar
un clima més acollidor i familiar, amb l’assemblea situada més a prop de l’altar (potser en
forma de semicercle) i en la que les persones es puguin veure la cara i no l’esquena. Per altra
banda, una ornamentació litúrgica excessivament “barroca” i certes vestidures
sacerdotals massa ostentoses generen, en moltes persones, distància i, fins i tot, un cert
rebuig, ja que es veuen com una mostra de poder i riquesa allunyada de la senzillesa
evangèlica.
També es considera imprescindible atreure i convidar a participar els joves, oferint-los
una formació catequètica que els ajudi a comprendre i a viure la celebració eucarística i
els sagraments de manera autèntica, com una veritable festa i moment d’acció de gràcies,
reforçant així el vincle entre celebració i acció. De la mateixa manera, son nombroses les
aportacions que insisteixen en la necessitat de comptar amb equips de litúrgia a les
parròquies que col·laborin amb el rector i amb els altres equips parroquials (catequistes, coro)
en la preparació de les celebracions; animant i implicant els fidels; organitzant moments
de convivència per a crear comunitat o ajudant en el moment de l’acollida i el comiat.
Finalment, es demana eliminar en la mesura del possible el ritualisme buit i, en qualsevol
cas, explicar molt bé els ritus, signes i símbols fonamentals per a desvetllar-ne el seu
sentit i significat; reduir el nombre de misses a determinades parròquies per tal d’evitar
la dispersió dels fidels i afavorir d’aquesta manera un clima de comunitat i pertinença;
donar a conèixer i visibilitzar molt més l’existència dels ministeris laicals relacionats amb la
litúrgia (acòlit, lector, etc); i insistir que els preveres celebrin amb unció i devoció.
Com a reflexió final es pot afegir que del conjunt de les aportacions rebudes, el primer que
crida l’atenció és la gran importància que la pràctica totalitat del grups segueixen concedint
a les celebracions litúrgiques (en concret, a la missa), i la demanda generalitzada de
canviar i/o millorar-ne determinats aspectes, cosa que demostra la centralitat que encara
ocupen els actes de culte. En aquest sentit, són molts els grups que consideren que per a
construir una Església veritablement sinodal es necessita, en primer lloc, la
descentralització d’aquesta en torn del culte ja que la missió i l’acció de l’Església van molt
més enllà dels aspectes purament celebratius. Per això, es demana revisar en profunditat
activitats, prioritats i estructures, evitant caure en el parany de confiar a la Litúrgia (en
general), i a l'Eucaristia (en particular), la solució a certes qüestions que tal vegada no sabem
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com afrontar d’una altre manera: el sentit de comunitat i pertinença, l’acollida, el
desafiament que suposa avui l’evangelització, l’acció de l’Església, el seguiment…; creient,
erròniament, que si millorem les misses tot millorarà.
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V. CORESPONSABLES EN LA MISSIÓ (Com sortim a la missió)
La sinodalitat es troba al servei de la missió de l’Església, en la qual tots els seus membres estan cridats a
participar.
Com ajuda l’Església a viure des d’una perspectiva missionera el compromís en tots
els àmbits: social i polític, en el món de l’ensenyament i de la investigació científica,
la promoció de la justícia social, la tutela dels drets humans i la cura de la Casa
comuna? Quines àrees de missió estam descuidant?
Pel baptisme, els cristians som cridats a ser “sal de la terra” (Mt 5,13) i “llum del món”
(Mt 5,14), obeint així l’encàrrec del Senyor d’anar a tots el pobles i anunciar-los l’Evangeli
(Mt 28, 19-20). És a dir, hem rebut la crida a ser missioners en qualsevol àmbit de la
societat. Per això, l’acció de l'Església, lluny de cenyir-se a l’estricte camp d’allò personal i
privat, ha d’encarnar-se en totes les esferes de la vida. Tots som coresponsables en
l’Església perquè la missió, com ja hem dit, és cosa de tots els batejats i no solament de la
jerarquia o de les persones consagrades.
Per tant, a la vegada que es reclama una major i més efectiva participació del laïcat en les
tasques de govern de l’Església, també es reconeix que per a poder complir adequadament
el mandat missioner, és fonamental comptar amb un laïcat compromès i format, amb clara
consciència eclesial i veu forta per a anunciar, opinar, i ser presència efectiva de l’Església
en qualsevol àmbit. Un laïcat conscient que la seva missió és sobretot en el món, però
també, en el si de la mateixa estructura eclesial.
No obstant això, la realitat demostra que existeix una greu mancança en aquest aspecte, les
causes de la qual son diverses. Per una part, alguns grups assenyalen com a principal el fet
que en l’Església seguim excessivament centrats en la pastoral sacramental i potser ens
hem oblidat de la missionera. Mentre que d’altres consideren que la creixent desconfiança
i animadversió que demostren determinats sectors de la societat envers l’Església (encara
existeixen prejudicis molt arrelats i antigues ferides no cicatritzades), així com la insistència
dels mitjans de comunicació a l’hora de mostrar-ne la pitjor cara (qualificant-la sovint de
institució retrògrada, hipòcrita, confrontadora, corrupta, oposada a la llibertat, al pensament
racional crític, als avenços científics i al consens general actual en temes de moral),
contribueixen a mantenir els creients reclosos en la seguretat dels temples i dificulten poder
viure el compromís cristià en tots els àmbits de la societat d’una manera realment lliure i
autèntica. En aquest sentit, però, també són nombroses les aportacions que insisteixen en
la necessitat de fer un exercici constant de sana autocrítica, amb l’objectiu d’esbrinar quina
part de responsabilitat, individual o institucional, ens correspon als creients respecte
d’aquesta visió tan negativa de l’Església.
Pel que fa a les mediacions que l’Església pot oferir als fidels amb la finalitat d’ajudar-los a
viure el compromís en la societat des d’una perspectiva missionera, s’instisteix novament en
una formació integral del laïcat que permeti assolir una clara consciència de pertinença
a l’Església. Resulta del tot imprescindible formar agents de pastoral, animadors, voluntaris i
professionals per a que esdevinguin autèntics testimonis de Crist en la seva manera de ser,
parlar i actuar, i així, puguin encarnar-se en la realitat amb els ulls i el cor oberts a les
necessitats i situacions de tots els sectors de la societat, cercant sempre allò que uneix per
damunt del que ens separa.
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De la mateixa manera, es considera necessari ampliar ministeris i camps d’acció;
promoure tasques missioneres en equip i no oblidar la primacía de la missió espiritual
de l’Església, per tal de no convertir-la en una ONG desprovista de sentit transcendent.
Com bé recorden alguns grups, no es tracta tant d’acomodar el missatge de l’Evangeli al món
com de convertir el món al missatge revelat pel Crist.
També es contempla com a fonamental conèixer, valorar i aplicar els ensenyaments de la
Doctrina Social de l'Església, tan rica i, a vegades, inexplicablement silenciada. El seu
coneixement i aplicació hauria d’esdevenir assignatura obligada per a tots els cristians ja que
en ella és possible trobar-hi valuoses pistes i clares indicacions sobre la manera de conduirnos en tots els àmbits de la vida social. En aquest mateix sentit, també s’assenyala la necessitat
de recuperar i viure l’esperit de la Constitució Pastoral “Gaudium et Spes” del Concili
Vaticà II i escoltar molt més als pobres.
Tot i que un elevat nombre de grups veu necessari que els cristians es comprometin
seriosament en l’àmbit polític i treballin pel bé comú des de pressupòsits evangèlics,
d’altres consideren que -com a institució- l’Església hauria d’evitar significar-se
políticament o promocionar determinades ideologies, mantenint així una apertura real a
tots i evitant posicionaments extrems amb els que massa sovint se la relaciona. En allò que
tothom coincideix, però, és en la necessitat urgent de col·laborar amb governants oberts i
dialogants per tal de poder atendre millor els col·lectius més vulnerables de la societat,
optant per una justícia retributiva, i adoptant mesures valentes i efectives en benefici
dels més desafavorits.
Pel que fa a les àrees de missió que potser estam descuidant, es comença constatant, en
primer lloc, que l’Església ha estat pionera en molts àmbits: acció social, sanitat, educació,
acollida de l’estranger, lluita pels drets humans, atenció als més vulnerables…Una tasca
humanitària i de caritat que s’ofereix a tothom sense excepció, sense tenir en compte raça ni
creences. Així ho demostra el reconeixement i la valoració tan positiva que tots els grups
fan de la tasca que porten a terme institucions com Càritas, Missions, Mans Unides, la
Pastoral de la salut o la Pastoral penitenciària, entre d’altres; i també respecte d’algunes
iniciatives parroquials i/o diocesanes com, per exemple, els menjadors socials, els rebosts
solidaris, les diverses campanyes de conscienciació, la creació de tallers ocupacionals
o la cessió d’espais per a atendre aquelles persones que més ho necessiten.
Tot i això, els distints grups participants també esmenten tot un seguit d’àmbits concrets
de missió que es considera haurien de rebre una major i millor atenció de part de l’Església.
D’entre aquells que es mencionen de manera més generalitzada se’n poden destacar els
següents:
-la situació i el paper de la dona en el si de la societat i de la comunitat eclesial
(possibilitant i promovent l’accés de la mateixa, d’una manera real i efectiva, a càrrecs de
responsabilitat i decisió en igualtat de condicions que els homes)
-el diàleg entre Església i societat/cultura (fomentant un major interès vers tots
els aspectes de la vida humana i de la societat amb la finalitat de trencar barreres i prejudicis
i créixer en el coneixement i valoració mútues);
-el món educatiu (fomentant una presència activa i positiva de l’Església en l’àmbit
de l’ensenyament públic i, en el cas dels col·legis diocesans o religiosos, preservant la seva
identitat cristiana com a forma de garantir la transmissió dels valors i les arrels cristianes);
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-la justícia social i la denuncia profètica davant qualsevol tipus d’abús
(especialment en temes com els abusos sexuals o de consciència, el maltractament a les dones,
l’economia depredadora, l’especulació, la violació dels drets humans o la immigració);
-el món de la política (oferint suport i acompanyament a les persones que s’hi
dediquen);
-la cura de la “casa comuna” (cal prendre’s seriosament la Laudato Si);
-els joves (queda palès en les seves respostes que els estem perdent. L’Església no els
resulta atractiva ni significativa, i no és capaç de donar resposta a les seves inquietuds i
necessitats. Per això cal apropar-s’hi com ho feia Jesús: amb simpatia, propostes profundes i
un llenguatge clar i senzill);
-la vida concreta de les persones (cal un apropament integral a les persones que
no es limiti exclusivament a la vessant espiritual, sinó que inclogui també aspectes socials,
econòmics, laborals, afectius i familiars);
-la família (incloent els diversos models de família presents en la societat actual i
cuidant especialment l’acompanyament a les persones separades o divorciades -actualment
més nombroses que les que contrauen matrimoni- i també els divorciats tornats a casar);
-les persones amb orientacions sexuals diverses (LGTBI+);
-l’atenció a aquells que s’han allunyat de l’Església i el diàleg amb els no creients.
També es considera que caldria fer un major esforç en la formació dels futurs preveres en
els Seminaris, per tal que disposin d’eines suficients (espirituals i intel·lectuals) que els
permetin afrontar els desafiaments del món d’avui. Alguns grups fan notar com la
participació dels preveres en associacions, moviments i sindicats, abans molt significativa, ha
anat minvant en els darrers anys, arribant a ser avui molt minoritària.
Es concorda finalment en la necessitat de propiciar majors trobades, evitant quedar-se
tancats en aquells àmbits que ens resulten més còmodes i segurs. La pressió social
anticristiana i la por a ser senyalat, ridiculitzat o rebutjat fa que molts cristians callin i no
siguin missioners en els seus entorns. Per això cal animar els cristians que ocupen llocs
rellevants en el món de la política, la ciència, l’educació o la cultura, a manifestar
públicament la seva fe, donant major testimoni de la seva identitat cristiana. També és
important donar veu als que treballen i estan compromesos en la promoció dels Drets
Humans, Justícia i Pau, les corrents de pensament crític, etc. En aquest sentit, es
suggereix la possibilitat de crear xarxes organitzades de diferents professionals cristians
que contribueixin de forma més efectiva a donar raó de la fe cristiana a través de
conferències, debats, cursos, o bé oferint el seu testimoni personal i escrivint o parlant
en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
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VI. DIALOGAR EN L'ESGLÉSIA I EN LA SOCIETAT (Com dialogam)
El diàleg és un camí de perseverança, que comprèn també silencis i patiments, però que és capaç de recollir
l'experiència de les persones i dels pobles.
Com s’enfronten en el si de la pròpia comunitat les divergències de visió, els
conflictes i les dificultats? De quina manera pot millorar l'Església el seu diàleg amb
la societat civil i aprendre d’altres instàncies com, per exemple, el món de la política,
de l’economia, de la cultura, de la ciència, de l’acció social, dels pobres i
marginats…?
Pel que fa a aquesta qüestió, la reflexió dels distints grups sinodals s’ha centrat, per una part,
en analitzar de quina manera solen afrontar-se les dificultats i la disparitat de visions i
opinions en el si de l'Església i de la pròpia comunitat (“ad intra”) i, per l’altra, en oferir
pistes i suggeriments que poden contribuir a millorar el diàleg de l’Església amb la societat,
aprenent també d’ella (“ad extra”).
“Ad intra”
Tot i reconèixer que s’ha produït una evolució positiva en aquest aspecte, encara és força
generalitzada la percepció que falta una major “cultura de diàleg” en el si de la comunitat
eclesial. En aquest sentit, són molt nombroses les aportacions que argumenten que les
dificultats pel diàleg provenen fonamentalment d’una deficient escolta i del fet que, en
moltes ocasions, falta empatia i sobren actituds de prepotència, resistències al canvi i un
excessiu corporativisme institucional per part de determinats sectors de la jerarquia. Així,
crear un clima de confiança i respecte és essencial per a promoure un diàleg que ajudi
veritablement a resoldre les dificultats. És precís convèncer-se que les divergències poden
ser positives si es plantegen i s'enfronten de manera constructiva i comprensiva.
Desacreditar aquells que no pensen com un mateix, creure’s en possessió de la veritat
absoluta, malparlar dels altres, les enveges, l’afany de protagonisme o les lluites de poder
generen divisió i ens allunyen de trobar solucions evangèliques a les divergències que
inevitablement sorgeixen en qualsevol comunitat o grup humà.
Per altra banda, l’estructura piramidal i jeràrquica de l'Església, la relació asimètrica que
sovint es dona entre el pastor i el fidel i la carència de mecanismes més democràtics tampoc
afavoreix ni propicia el diàleg, consultar o prendre decisions conjuntes sobre temes
importants. En general, es percep l’existència de nombrosos compartiments tancats en les
comunitats (catequistes, coral, economia, lectors i acòlits, neteja...) que gairebé no es
relacionen entre si i per als quals tampoc no es propicien espais i temps que afavoreixin el
diàleg compartit.
Una necessitat expressada de forma gairebé unànime per la majoria dels grups i persones
que han participat en la consulta és que el Consell Parroquial sigui realment l’eix
vertebrador de la comunitat i una mena de cruïlla de les diferents visions, conflictes i
divergències de tots els estaments que la formen. Una necessitat que neix de la dolorosa
constatació que a moltes parròquies aquest Consell no existeix o fa anys que no es convoca.
D’aquí, per tant, la petició generalitzada de potenciar-lo i revisar-ne en profunditat les
seves funcions i objectius. En aquest mateix sentit també es reclama que sigui més obert,
plural i divers i que la seva tasca pugui ser autoavaluada críticament per tots els seus
membres.
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Finalment, molts grups consideren que aquest Sínode hauria de ser un primer pas per anar
canviant actituds i maneres de fer que ens allunyen i enfronten, substituint-les per altres
que ens permeten caminar junts en llibertat i confiança.
“Ad extra”:
Si de portes endins, com acabem de veure, encara ens queda molt camí per recórrer fins
arribar a assolir una veritable “cultura del diàleg” que ajudi a afrontar les divergències i
conflictes d’una manera constructiva i evangèlica; de portes cap a fora aquest camí esdevé
molt més llarg, accidentat i ple de dificultats. Com ja s’ha esmentat en diverses ocasions,
no resulta gens difícil constatar la visió tan negativa o esbiaixada que sovint tenen de
l’Església bona part dels mitjans de comunicació, cosa que contribueix a alimentar
prejudicis de tota casta i a generar una injustificada crispació que tensa les relacions entre
la jerarquia eclesiàstica i el conjunt de la societat, dificultant-ne o, fins i tot, impedint-ne el
diàleg.
Així, per tant, moltes de les aportacions rebudes consideren un repte difícil, però molt
necessari, cercar i trobar camins que possibilitin el diàleg serè i constructiu entre l’Església
(que som tots els batiats) i els distints estaments que conformen la societat civil, oferint, en
aquest sentit, algunes pistes que consideren essencials per a aconseguir-ho. Esmentem a
continuació aquelles que han rebut un major consens:
-Cal que l’Església es mostri més propera i oberta a les diverses instàncies socials per tal de
conèixer bé els seus punts de vista, aprendre mètodes nous que puguin ajudar-la a
transmetre amb major eficàcia el missatge de l’evangeli, col·laborar en tot allò que
contribueixi al bé comú i intentar arribar a un consens fructífer en determinades qüestions
sense renunciar a l’essencial de l’Evangeli. No oblidem que malgrat el llenguatge eclesial
pugui resultar sovint inintel·ligible per a molta gent, la proposta evangèlica és perfectament
comprensible i necessària per a tots ja que s’orienta especialment a salvaguardar els drets
fonamentals i les llibertats més pregones de les persones.
-Tots els membres de la comunitat eclesial han de preocupar-se en bastir ponts de diàleg
amb humilitat, mansuetud i paciència, afavorint la creació de vincles de confiança i
deixant-se interpel·lar i enriquir mútuament per tot allò que suposa un bé per a l’ésser
humà. També és imprescindible posar-se al servei dels altres en tot moment amb la clara
consciència d’estar immersos en una societat secularitzada, sense que això sigui un motiu
per a desanimar-se o abandonar. En aquest sentit, és necessari ser extremadament acurats
en l’escolta i acollida atenta de totes les persones, especialment d’aquelles que potser hem
allunyat: joves, famílies no convencionals, dones en situacions complexes, persones
amb orientacions sexuals diverses (LGTBI+), intel·lectuals, no creients, persones
amb discapacitat, món obrer…
-Es concedeix molta importància al fet de donar a conèixer de forma més efectiva i atractiva
tot allò que l’Església fa en benefici de la societat, especialment amb els més vulnerables.
En aquest sentit, a part d’invertir en màrqueting i aprendre del món empresarial (tenim el
millor dels missatges però no som capaços de transmetre’l adequadament), el testimoni
dels pastors i dels fidels resulta absolutament fonamental per a resultar creïbles. En una
època com la nostra, que sembla haver perdut l’interès per a esbrinar la veritat de les coses i
en la que triomfa la postveritat, és necessari -com sostenen nombroses aportacions- crear i
formar equips de persones creients capaces de rebatre amb senzillesa i humilitat, però
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també amb fermesa i arguments sòlids, les falsedats, manipulacions i mentides a les quals
es sotmet sovint a l’Església Catòlica en els mitjans de comunicació social.
-Finalment, és necessari superar els complexes i les pors a manifestar-se com a cristians
en l’esfera pública i en tots els àmbits de la societat, sense actituds moralitzants ni prepotents
o fiscalitzadores, sinó de manera natural i coherent, com a veu profètica que lluita per
arrencar les arrels del mal en fidelitat a Crist i al seu Evangeli. Per això, es continua insistint
que els cristians haurien de participar activament de la política i defensar des d’allí aquells
plantejaments morals i de doctrina social que contribueixen a edificar una societat civil més
humana i humanitzadora. Alguns grups proposen que caldria signar, com Església, la
Declaració dels Drets Humans.
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VII. AMB LES ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES (Ecumenisme)
El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per un sol Baptisme, té un lloc particular en el camí
sinodal.
Quines relacions manté la nostra comunitat eclesial amb els membres d’altres
tradicions i confessions cristianes? Quins fruits hem obtingut d’aquest “caminar
junts”? Quines son les dificultats?
Tot i que a la nostra diòcesi, el bisbe ha dut a terme diverses trobades amb els membres
d’altres religions i confessions cristianes, cal reconèixer en aquest punt la poca, o fins i tot,
nul·la experiència que acrediten la major part dels grups i persones que han participat en
aquesta fase diocesana del Sínode. De fet, són nombrosos els grups que no han tractat
explícitament aquesta qüestió, mentre que aquells que sí ho han fet es limiten a constatar que
existeix un gran desconeixement i unes relacions pràcticament inexistents amb els
membres d’altres tradicions i confessions cristianes, limitada únicament, en el millor dels
casos, a la participació (també molt minoritària) en les celebracions i oracions compartides
que tenen lloc durant la Setmana de pregària per a la unitat dels cristians.
És cert que alguns grups afirmen mantenir un cert contacte amb la comunitat anglicana i
d’altres amb la ortodoxa, però, tot i mantenir una relació cordial i fraterna, no es percep
gaire interès per conèixer-se en profunditat. D’altres expressen dolor per una Església
dividida, en la qual prevalen les discussions més que la recerca real de camins d’unitat. Per
això, es proposa que seria bo formar els catòlics en les particularitats de les altres
confessions i tradicions religioses amb la finalitat de conèixer millor, no solament allò que
ens diferencia, sinó més bé allò que ens uneix i, d’aquesta manera, aprendre a treballar
junts pel bé comú. També es suggereix augmentar la col·laboració i la realització
d’activitats conjuntes entre les diverses confessions en l’àmbit de la missió. Per altra banda,
els encontres per a pregar junts, haurien de ser més freqüents i no limitar-se a una setmana
a l’any, cosa que constituiria també un magnífic testimoni per als no creients.
Donat que gairebé no existeix relació, resulta molt difícil poder concretar fruits, tot i que
qualque grup comenta que els cristians no catòlics poden ajudar l’Església Catòlica a avançar
a partir de les noves reformes que ells van proposant: inclusió efectiva de les dones en
rols de lideratge, afirmació més positiva de la sexualitat humana, acollida de la crítica
bíblica i històrica, etc. motiu pel qual consideren necessari fomentar els encontres i les
celebracions conjuntes.
I pel que fa a les dificultats, s’expressa que, a pesar que l’Església Catòlica posa els mitjans i
s’esforça sovint per dur a terme un apropament sincer en pro de la unitat i la fraternitat, no
sempre és possible constatar de part de les altres confessions, el mateix tarannà ni interès
en mantenir la comunió, probablement a causa d’una herència de recels i imposicions
històriques. El llenguatge constitueix també en moltes ocasions una seriosa dificultat. En
definitiva, encara existeixen molts prejudicis, costa acceptar les diferències i no tots
interpreten el diàleg com un signe de comunió, ans més bé de debilitat.
Més complicats resulten encara els intents d’aproximació a altres tradicions religioses,
especialment a l’Islam. Malgrat que en l’àmbit de la pastoral caritativa i social es puguin
donar habitualment relacions fraternes (ja que són moltes les persones que es beneficien
dels serveis específics que se’ls brinden sense tenir en compte altres consideracions) això no
significa que es pugui parlar d’un veritable “caminar junts”.
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VIII. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ (Com exercim l’autoritat i fomentam la
participació)
Una Església sinodal és una Església participativa i coresponsable.
De quina manera s’exerceix l’autoritat en el si de la nostra comunitat? Existeixen
espais de sinodalitat, és a dir, de participació i coresponsabilitat realment efectius?
Com es promouen els ministeris laicals i la responsabilitat del laïcat?
S’afirma majoritàriament que en l’Església local la màxima autoritat segueix corresponent,
en primer lloc, al bisbe; en segon lloc, als preveres en les seves respectives parròquies i, en
darrer terme, als responsables o coordinadors dels distints grups parroquials. I tot i
reconèixer que les autoritats eclesials actuals es mostren, en general, més pròximes,
dialogants i accessibles que les d’abans, encara són majoria els grups que expressen
disconformitat respecte de la manera com s’exerceix l’autoritat en el si de les respectives
comunitats, en les que la voluntat última del rector (habitualment) o d’un seglar amb pes
dins la comunitat (en determinats casos) és la que sol decidir-ho gairebé tot.
Per això s’insisteix en la necessitat que els ministres ordenats i els responsables de les
comunitats s’esforcin en adoptar un estil més evangèlic d’exercir l’autoritat, entenent-la
com un servei i no com l’exercici despòtic d’un poder. Resulta interessant comentar en
aquest sentit que alguns grups posen els instituts de vida religiosa com exemple d’una
adequada forma de viure l’autoritat i fomentar la participació, ja que en aquests els càrrecs
son sempre temporals i es viuen amb una clara consciència de servei.
Es considera imprescindible, per tant, una major sensibilitat democràtica i evitar dos
estils extrems d’exercir l’autoritat: aquell que imposa criteris i decisions de forma
unilateral sense escolta ni consulta prèvia; i el que no té criteris clars i evita prendre
qualsevol decisió important esperant que tot es resolgui (o no) per sí mateix.
Per altra banda, es comenta reiteradament que autoritat no és el mateix que autoritarisme,
motiu pel qual aquelles persones que tenen la responsabilitat d’exercir-la, han d’esforçar-se
sempre per a assolir la unitat i la comunió tendint al bé comú, sense imposar, escoltant
amb humilitat i apertura de mires, animant, acompanyant, donant exemple, valorant els
criteris i suggeriments dels altres i afavorint la participació i col·laboració activa de tots.
La veritable autoritat prové de la coherència i de la capacitat d’escolta i de reconeixement
del valor i la dignitat de l’altre i no del càrrec.
Es menciona també de manera negativa la incapacitat per a delegar que mostren alguns
pastors, a causa, generalment, d’un excés de zel mal entès, desconfiança o necessitat de
control. Això provoca, per un banda, la decepció i frustració d’aquells laics i laiques
veritablement compromesos que veuen com la seva participació i coresponsabilitat en la
pròpia comunitat queda reduïda a determinades tasques menors o purament executives. I,
per l’altra, condueix a l'aparició d’un cert clericalisme inconscient o solapat en el laïcat, a
conseqüència del qual es deixa en mans del rector fins i tot la més banal de les decisions. És
per això importantíssim aprendre a treballar en equip i prendre consciència que la missió
de l’Església és tasca de tots.
Pel que fa a l’existència d’espais efectius de coresponsabilitat i participació s’esmenta
novament, en primer lloc, el Consell Parroquial, que hauria d’estar present a totes les
parròquies i ser més obert i plural, amb funcions i objectius clars i un reglament o estatuts
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que permetessin conèixer les competències de cada un dels seus membres, oferint un
marge de decisió molt major. En aquest sentit, és una opinió molt compartida que
l’esmentat Consell hauria de ser deliberatiu i no únicament consultiu ja que és important
respectar el principi de subsidiarietat, evitant així que qui exerceix l’autoritat prengui
decisions importants en exclusiva. Per altra banda, es destaca el Consell Pastoral Diocesà,
format majoritàriament per laics, així com el Consell Assessor, un equip de dones i homes
laics que, per desig del bisbe, treballa de manera conjunta amb els membres del Consell
Episcopal en les tasques de govern de la diòcesi. Altres grups també fan referència als
equips d’agents de pastoral que organitzen i dinamitzen les activitats que es desenvolupen
en el si de la comunitat, i als equips de les delegacions i secretariats diocesans. En darrer
lloc, son nombrosos els grups que veuen en el present Sínode un pas important vers una
major participació i l’oportunitat que l’Església ens brinda per a créixer en coresponsabilitat
i consciència eclesial. Tot i així, el fet que en algunes parròquies o comunitats s’hagi ignorat,
o fins i tot dificultat, la consulta sinodal, representa per a molts un fet greu que indica que
no tots en l’Església estan disposats a adoptar un nou estil de ser Església que permeti
descobrir camins encara inèdits.
No podem deixar d’esmentar aquí la veu de les dones que, tot i constituir una majoria
aclaparadora en el si de la comunitat eclesial, encara ocupen un paper secundari i no se
senten reconegudes com a membres de l’Església en igualtat de condicions que els
homes, manifestant que la seva participació en l’Església s’assumeix més per necessitat que
per convenciment, forçada en molts casos per les circumstàncies. És per això, que es
reclama de forma gairebé unànime la participació de la dona, d’una manera real i efectiva,
en tasques de responsabilitat i decisió, afavorint i promocionant que pugui exercir, de
manera natural, càrrecs rellevants en els distints òrgans de govern de les diòcesis. Cal afegir,
en aquest sentit, que son majoritàriament els adolescents i joves (alumnes de ESO i
Batxiller) els qui esmenten de forma explícita la possibilitat que les dones puguin accedir
també al ministeri ordenat i que el celibat sigui opcional en el cas dels preveres.
Tampoc podem deixar d’esmentar la veu dels marginats; en el cas de la nostra diòcesi, els
interns del centre penitenciari que han participat a la consulta, i que expressen la necessitat
de comptar amb espais d’escolta i participació adaptats a les seves circumstàncies i, per tant,
diferents als anteriorment citats als quals no se’ls convida habitualment o, simplement, no
poden participar-hi.
Finalment, per a promoure la responsabilitat del laïcat, es considera necessari anar més
enllà del voluntariat i comptar amb laics (dones i homes) formats i remunerats que puguin
dedicar-se completament a tasques pastorals i no únicament administratives. Per altra
banda, es considera que els ministeris laicals son encara bastant desconeguts i encara menys
desenvolupats. Actualment, amb la recent institució del ministeri del catequista i l’obertura
de l’acolitat i lectorat a les dones es van fent petits progressos pel que fa a la participació;
no obstant això, alguns grups concrets volen deixar constància que és imprescindible donar
passes més valentes en la reflexió ja iniciada per l’Església sobre el diaconat femení.
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IX.DISCERNIR I DECIDIR (Com prenem decisions)
En un estil sinodal es decideix per discerniment, sobre la base d’un consens que neix de la comuna obediència
a l’Esperit.
En l’àmbit de la pròpia Església local i de les nostres comunitats particulars, ¿qui
pren les decisions més rellevants? Contam amb procediments i/o mètodes per a
discernir junts i prendre decisions? ¿Com es poden millorar?
Com en l’anterior qüestió referida a l’autoritat, existeix força unanimitat en les respostes a
l’hora d’assenyalar que és el bisbe, juntament amb el Consell Episcopal i Presbiteral (i a
vegades també el Consell Pastoral) qui pren les decisions importants en l’Església local;
mentre que sol ser el rector qui ho fa en l’àmbit de cada comunitat particular, consultant
(quan n’hi ha) al Consell Parroquial o Interparroquial. També existeixen altres
responsables o coordinadors de grups a les parròquies (de catequesi, coral, litúrgia, acció
social i caritat, formació permanent, economia…) que prenen algunes decisions prèvia
consulta i vist i plau del rector. A les comunitats de vida religiosa, l’exercici de l’autoritat
correspon normalment al superior, prior, provincial, abat o abadessa, prèvia consulta al
consell comunitari.
Resulta molt comú la percepció que amb el Papa Francesc sembla haver-se iniciat una època
de major transparència i participació en l’Església, sent aquest Sínode (com s’ha anat
dient) una bona mostra d’això i un procediment bastant eficaç per a escoltar-nos, discernir
i prendre decisions conjuntes (malgrat la desconfiança que manifesten alguns grups sobre
la seva utilitat real a l’hora de portar a terme reformes estructurals importants).
Per tant, més que de procediments, la majoria de les respostes coincideixen a esmentar
actituds que ens ajuden a discernir, com, per exemple: un veritable esperit de comunió;
humilitat; servei; consciència de la pròpia responsabilitat; compromís; recerca del bé
comú per damunt dels interessos particulars; bona comunicació; apertura i acollida
sincera a les propostes de l’altre (cosa que implica estar disposat a canviar determinats
plantejaments propis); respecte mutu i, per damunt de tot, esperit de pregària i docilitat
a l’Esperit Sant, que és qui, en darrera instància, ens ajuda a prendre decisions segons Déu.
També es dona una gran coincidència a l’hora de senyalar que el millor mètode és el diàleg
basat en el respecte, l’empatia i l’escolta activa.
I pel que fa als factors que poden millorar els procediments per a la presa de decisions es
comenten els següents:
-incrementar i millorar els canals d’informació entre aquells que dirigeixen o
ocupen llocs de responsabilitat i els qui formen la comunitat, ja que no és possible discernir
ni decidir sobre temes i problemàtiques que es desconeixen;
-convidar tots els membres de la comunitat a participar en la presa de decisions
d’una manera més democràtica, sense posar traves i realitzant les consultes necessàries;
-utilitzar mètodes actuals d’avaluació i presa de decisió (DAFO) que permetin
unificar criteris a partir de la revisió, reformulació i generació de nous d’objectius;
-augmentar i millorar la formació dels laics i posar en coneixement de grups de
laics preparats els reptes als quals s’enfronta l’Església;
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-oferir una major i millor formació sobre l’art del discerniment, que ajudi a
diferenciar allò que és essencial del que és secundari;
-aprofitar molt més les distintes mediacions que ja existeixen: consells parroquials,
consell d’economia, assemblees, encontres celebratius i/o lúdics;
-fer servir les xarxes socials com a elements per a difondre informació, convidar a
la participació i fomentar el sentit de pertinença.
Finalment, es pot concloure aquest punt assenyalant que, aprofitant l’oportunitat que ens
ofereix el Sínode, molts grups ja han manifestat la seva intenció de continuar trobant-se en
el futur per tal de seguir compartint i avançant junts. Un fet que ens indica la necessitat de
generar processos que facilitin i impulsin una major implicació dels laics i brindin
oportunitats per a que aquests vagin assumint una participació realment efectiva en la
vida de l’Església, començant a nivell parroquial. En tot cas, es desitja que aquests encontres
sinodals constitueixin la llavor de grups consolidats d’autorreforçament, escolta, pregària i
creixement en la millora de la missió individual i col·lectiva.
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X.FORMAR-SE EN SINODALITAT (Com ens formam en sinodalitat)
L’espiritualitat del caminar junts està destinada a ser un principi educatiu per a la formació de la persona
humana i del cristià, de les famílies i de les comunitats.
Com forma la nostra comunitat eclesial a les persones, en particular aquelles que
tenen funcions de responsabilitat en la comunitat cristiana, per a fer-les més capaces
de “caminar junts”, escoltar-se recíprocament i dialogar?
Respecte a aquesta darrera qüestió cal advertir, en primer lloc, que bona part de les
aportacions rebudes no s’ajusten al contingut de la pregunta, probablement a causa de
l’ampla desconeixement que existeix respecte a aquest tema i que molts grups reconeixen.
De fet, la reflexió explícita sobre la sinodalitat era quelcom poc treballat i conegut abans de
la proposta del Papa Francesc i d’aquí segurament l’escassa o nul.la existència a les diòcesis
d’iniciatives destinades a formar específicament en sinodalitat. Així, per tant, la majoria
de les respostes rebudes s’han centrat en refermar la necessitat i la importància de la
formació, ja sigui a nivell general o en aspectes i temàtiques concretes.
Fet aquest aclariment previ es pot destacar que -tot i reconèixer l’esforç realitzat a nivell
diocesà a l’hora de proposar activitats formatives diverses-, son diversos els grups que
reclamen (especialment a nivell parroquial) l’existència d’organismes específics destinats a
la promoció i formació integral (intel·lectual, moral, espiritual i humana) del laïcat, i molt
especialment de les persones destinades a assumir responsabilitats pastorals en el si de la
comunitat.
S’esmenta que actualment, a les parròquies, no es realitza una tasca proactiva a fi d’animar
els laics a fer un pas endavant pel que fa a la seva formació, sinó que generalment s’està a
l’espera que algú sol·liciti expressament ser format per a oferir-li llavors els instruments i
mediacions formatives que ja existeixen. Però només en la mesura que les persones es senten
valorades, visibilitzades i eclesialment incloses, és a dir, es senten cridades a ser
veritables membres actius de la comunitat eclesial i coresponsables en la seva missió, és
quan poden començar a assolir un major compromís i entrega en i per l’Església.
Fet aquest primer pas, el següent consistirà a formar adequadament aquestes persones en
el ministeri o tasca encomanada, per tal de dotar-les d’eines que els permetin exercir-la
correctament, tot fent camí amb altres i generant així petites comunitats de “deixebles
missioners” capaços de donar resposta, des de la fe, als múltiples desafiaments que
planteja la societat i la cultura actuals. A part d’això, per a cada funció o responsabilitat
pastoral (especialment aquelles relacionades amb l’anunci, la caritat i la celebració) son
molts els qui pensen que caldria exigir una formació mínima que habilités pel seu exercici.
De fet, és molt possible que una cosa així esdevingui necessària a l’hora de conferir els nous
ministeris promulgats recentment pel Papa Francesc, especialment el de catequista.
Per altra banda, s’està d’acord en que la oferta formativa hauria de ser àmpliament
publicitada i organitzar-se de tal manera que tingui en compte la diversitat de situacions
personals, essent per això molt creatius a l’hora d’oferir mètodes de formació compatibles
amb els horaris i obligacions actuals dels laics. En aquest sentit, es podria oferir, per exemple,
un tipus de formació asincrònica que permetés anticipar un material a través dels mitjans
digitals amb l’objecte de poder compartir-lo posteriorment en els temps més adients.
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Altres grups consideren que el laïcat també disposa d’altres mediacions per a formar-se, com
son: la lectura de l’Evangeli, la Lectio Divina, les lectures espirituals, l’Eucaristia i la
homilia dominical, la formació de catequistes, la que ofereix Càritas o altres
delegacions diocesanes, els Grups de Jesús i a través d’aquests mateixos grups formats en
motiu del Sínode. Assenyalen, a més, que en algunes parròquies també s’ofereixen tallers
de formació, xerrades, conferències, activitats culturals de contingut religiós, etc. També
l’ISUCIR és un organisme diocesà molt adequat per a la formació dels laics, tot i que molt
desconegut.
Tot i això, és de destacar la conclusió a la que arriben alguns grups en el sentit de recordar
que, per molt formades que estiguin les persones, si la comunitat no està ben cohesionada
i es pren seriosament la comunió, no és possible caminar junts, escoltar-se recíprocament i
dialogar. En aquest sentit, el paper del prevere com a element aglutinador i cohesionador
es veu com a fonamental. Respecte als preveres, s’incideix en la importància d’oferir-los
formació permanent i es fa una crida a no descuidar i a revisar constantment la formació
que s’ofereix als Seminaris, que hauria de ser integral, amb un professorat molt competent
i ben format a nivell teològic i espiritual, i amb la incorporació de professorat femení.
A part d’això, tampoc es pot descuidar (i fins i tot caldria posar-ho en primer lloc) la vida
espiritual, sense la qual, tampoc és possible la sinodalitat. Cal evitar caure en l’error de
confondre la necessitat de tenir laics ben formats amb la preparació de “tècnics”, persones
especialitzades o molt preparades acadèmicament però sense una vivència autèntica de la
fe. No es pot convertir l’Església en una empresa en la que els creients son simples clients o
usuaris.
Per a concloure aquest darrer apartat, ens podem plantejar una qüestió que ha sortit en
distints grups i que ens hauria de fer reflexionar. La demanda d’una major i millor formació
és pràcticament unànime en tots els grups i apareix reflectida, d’una o altre manera, en les
distintes respostes que s’ofereixen en el qüestionari sinodal; en canvi, la realitat indica que
quan s’ofereixen recursos formatius el nivell de participació sol ser significativament baix.
Aleshores, molts es demanen: realment estam disposats a ser formats, amb l’exigència
personal de temps i esforç que això implica?...O cal un canvi total en la manera de portar a
terme aquesta formació? Potser la resposta es troba a mig camí entre una cosa i l’altra.
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ANNEXOS
ANNEX 1: LA VEU DELS ADOLESCENTS I JOVES
ANNEX 2: LA VEU DELS PRESOS
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A ESCOLA CATÒLICA DE LES ILLES BALEARS
[ANNEX 1]

A través d’un qüestionari online, han participat 831 alumnes, distribuïts en les següents
edats. Destacar que donar voluntarietat per a respondre ha provocat gran diferencia
entre la franja 14 a 16, i 17 a +18. Per tant com més s’acosten a aquesta edat menys
interès desperta la religió i l’Església.

Hi ha una majoria de SI, mostrant que hi ha una part important dels joves amb
sensibilitat espiritual, per la transcendència o pel fet religiós. Però cal interpretar
aquesta dada a partir de la pregunta 3. Ja que no consideren sinònims, creient i cristià,
i molt manco cristià catòlic.
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Es veu molt inferior el nombre de cristians catòlics, però si és significatiu la
identificació cristiana (sense especificar). Destacar també que l’elecció més
nombrosa és “les meves pròpies creences”, fet preocupant ja que aquí s’hi engloben
totes les noves “ideologies i pseudo-religiositats” que aconsegueixen connectar amb
els joves amb missatges populistes a l’estil New Age.

Mostra la importància de la família en la transmissió de la fe. Aquí voldríem expressar
amb preocupació que si bé aquesta enquesta comença amb les generacions del 2008
cap endarrere, en les generacions que tenim als cursos inferiors l’analfabetisme
religiós és més palès, i la transmissió de la fe s’observa a menys del 50% de l’alumnat.
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Els nombres parlen per si sols. Dependrà de la resposta donada passaren a la pregunta
6 o la 7.

Des dels ulls de la joventut, si bé hem vist abans que el missatge de Jesús (cristià) si
els atreu, no interpreten que aquest sigui el que transmet l’Església!! A les preguntes
obertes aquesta és una de les respostes més comunes: “L’Església no fa allò que va
demanar Jesús”.
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L’elevat nombre de “no vull respondre” mostra la gran incapacitat dels joves creients
i que es senten Església per, emprant paraules bíbliques, “donar raó de la seva fe”.
Això posa de relleu algunes coses: no transmissió de coneixements religiosos
“raonables”, vivència infantil de la fe, no efectivitat d’anys de classe de religió, i
dubtes sobre l’eficàcia dels processos catequètics actuals, entre d’altres.

La valoració del que fa l’Església és positiva entre la joventut.
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Equilibri entre notícies positives i negatives.

10. Què opina la gent del teu entorn (família, amics, companys...) de l’Església?
(Recull de les respostes més significatives: )
- La majoria són creients, opinen que l’Església és la casa de Déu i és un lloc
on pots parlar amb ell I seguir les seves ensenyances.
- Que és una institució obsoleta que no ajuda a cobrir les necessitats
espirituals de la gent, que jutja a les persones i castiga.
- Els meus amics són catòlics. La meva família també. Per això he vist coses
que no m'han agradat i molta hipocresia. Arrel d'això només comparteixo
unes poques coses amb els catòlics. Potser que només sigui cosa de la meva
família però a mi m'ha influït.
- A las personas con familias religiosas, desde pequeños les han obligado a ir
a la iglesia y al final les acaba aburriendo o acaban creyendo simplemente
por costumbre. Otras simplemente no lo piensan, no creen, pero tampoco
niegan que exista, no lo necesitan para poder vivir feliz. Pero también
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piensan que la iglesia se ha convertido en algo que Jesús no querría y ha
hecho mucho daño, también han hecho creer cosas a la gente y han hecho
que esta elija sus creencias y su fe antes que su familia, amigos, etc.
- Pare: se'n riu. Mare: és catòlica practicant. Amics: passen de rotllos de
controlar a la gent. Misses avorrides.

11. El Papa Francesc és el màxim responsable de tota l'Església. Què li diries que
hauria de canviar? (Recull de les respostes més significatives: )
- El Papa va fer una crida als joves, ens deia que l'Església ens necessitava, però que ha
fet ell o l'Església per apropar-se als joves? Baix el meu punt de vista, l'Església està
esperant a que els joves hi vagin, però no fa res per apropar-nos a ella i, a més, molts
de cops fa que els joves creients s'allunyin d'ella ja que prioritzen altres aspectes de la
seva vida personal. A més, crec que l'Església s'ha de modernitzar, donar més
importància i responsabilitat a les dones, acceptar tot tipus de matrimonis
independentment de la seva orientació sexual i, sobretot, ha de cuidar als joves, que
són el futur de la nostre societat. Finalment crec que l'Església ha d'educar als nous
seminaristes i futurs capellans en la inclusió, acceptació, la igualtat, etc. Són qui
haurien de modernitzar l'Església i al final em sembla que haurien de ser més oberts
de ment i però són els que tenen una mentalitat mes antiga.
- L'Església catòlica ha quedat antiquada, les misses tradicionals, que han seguit els
mateixos patrons durant segles, no tenen sentit ni fan que els seus membres es puguin
expressar lliurement. S'ha de canviar tot el model, deixar que els membres de la
comunitat puguin parlar obertament sobre problemes reals, que els responsables de
l'església puguin també ser dones. També que, si ho volguessin, es poguessin casar,
tenir fills, i que els creients poguessin participar plenament de la comunitat cristiana
amb tots els sentits. Aquesta institució també ha arribat a ser molt hipòcrita i
masclista, no fa el que predica, s'han de canviar moltes actituds i maneres de pensar.
- Que presenta i fomenta uns valors i idees que no es corresponen amb l'humanisme
actual. És una institució que es percep hipòcrita, masclista, ultra-conservadora,
propensa als abusos de poder i amb unes autoritats que semblen més preocupades
en intentar controlar la vida de la gent, com havien fet fins ara, que no pas en afavorir
la igualtat i la germanor que prediquen. S'hauria de permetre a les dones poder
exercir el sacerdoci, que els capellans es poguessin casar i, en general, fomentar una
mirada molt més oberta i tolerant (per exemple en temes com l'orientació sexual o la
idea de família) que l'allunyés dels elements més casposos i rancis de la societat i que
anés en consonància amb el que predicava Jesús.
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Conclusions de les qüestions més reivindicades a les preguntes obertes:
-

El masclisme i el paper de la dona a l’Església.
La discriminació, el judici i l’exclusió de les diversitats d’orientació sexual.
El llenguatge avorrit i poc sincer.
Una imatge de total hipocresia.
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[ANEXO 2]

Sínode: Fase Diocesana
La realitat del Centre penitenciari aconsellava no només adaptar les preguntes que la
Secretaría del Sínode ens va presentar, sinó també establir un mètode convenient per a
recollir el que els interns pensen i volen comunicar al conjunt de l’Església.
La metodologia ha consistit en presentar un qüestionari a tots els interns. Les respostes
ens revelen allò que opinen de l’Església i de forma diferenciada, allò que aprecien i
demanden a la Pastoral penitenciaria, que es d’alguna manera l’Església dins la presó.
Per a qualificar les respostes, donat que el qüestionari se va presentar a tots els interns,
demanàvem sobre si es consideraven creients, quin concepte tenen de Déu, de Jesús,
etc.
Juntament amb la reflexió que férem els voluntaris, aquesta enquesta ha resultat una
oportunitat per a replantejar prioritats, metodologia, objectius específics, per a la nostra
Pastoral penitenciària, que ben segur ens ajudarà a una sempre necessària renovació i
a afrontar la nostra missió amb més vitalitat.
Es repartiren 1132 qüestionaris i en varen respondre 320 lo que suposa un 28,6%

¿Te consideras creyente?
Creyente
No creyente
Indiferente

60
22
40

¿Te consideras creyente?
Creyente
No creyente
Indiferente

(Menores de 25 años)

(Mayores de 25 años)

145
20
33
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¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? (Menores de 25 años)
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

52
22
36
12

¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? (Mayores de 25 años)
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

132
13
28
25

¿Qué es la iglesia para ti?
• Una comunidad
• Por un lado, la casa de Dios, pero por otro es el primero que pone
barreras haciendo distinciones.
• La iglesia nada, sólo soy creyente en mi Dios, pero no creo en la
Iglesia, ni voy
• A veces tranquilidad o seguridad
• Algo muy personal y muy bonito
• Lo que me enseñaron mis padres
• Donde puedes compartir tus ideas
• Nunca he ido porque me he criado en el culto
• La casa de Dios
• Es una bendición
• Donde puedes refugiarte
• Un sitio donde se le da la voz a la historia de Dios
! Ha sido la base de mi educación ya que me crie en un colegio de
religiosas Una secta.
! La casa de Dios.
! Lugar de culto en donde puedes acudir cuando queras relajarte y
escuchar buenos consejos.
! Lugar sagrado.
! Donde la gente limpia sus pecados.
! Nada.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

No lo sé.
Un sitio de meditación.
Un lugar sagrado.
Un refugio.
Una cosa muy mala.
Donde hay corrupción y abusos.
Un refugio para contar mis penas.
Es todo, pero evangélica.
Un lugar con mucho respeto.
Un negocio feo.
Es Vicente (el voluntario) y sus amigos.
No voy a la iglesia.
Algo muy tranquilo.
Cristianismo.
Un lugar de pureza donde el espíritu se calma en paz y puedo sentir
el amor de Dios.
Donde todos escuchamos la Palabra de Dios.
Un intento por mejorar la humanidad.
Depende cual. Hay buenas, y hay gente que se aprovecha.
Un centro de reunión.
Un lugar donde se supone que se ayuda a los pobres.
Un lugar de meditación.
Un lugar de culto.
Un lugar donde puedo orar mis pensamientos y darles salida con el
Señor.
La amada de Cristo.
No voy a la iglesia. Creo en Dios a mi manera.
Es una entidad que busca ayudar a la humanidad y proporcionar
ayuda espiritual.
Un lugar sagrado.
Una institución.
Una institución que el hombre tiene a su disposición para ponerse
en contacto con Dios.
Un refugio para contar mis penas.
Es todo, pero evangélica.
Es un lugar donde me siento bien.
Un lugar con mucho respeto.
Un negocio.
Cuando veo a los de pastoral.
Es la forma de unirnos entre los seres humanos.
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!
!
!
!
!
!

Católica. Nos enseña la Palabra de Dios.
Que es un lugar de paz y que ayuda a los creyentes.
Un negocio como todas las religiones, lo digo a título personal.
Centro de reuniones.
Voy poco a la iglesia.
Tiene un poco de todo.

¿Qué opinión te merece la acción de la Iglesia? Califica de 0 a 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.C.

1.2%
2.1%
4.2%
6.2%
14.9%
10.7%
21.4%
13.9%
19.9%
21.3%
3.2%

¿En qué momentos de tu vida has sentido la cercanía de la Iglesia?
Siempre que entro en una.
En ninguno.
La Iglesia solo es un negocio hay gente muriéndose de hambre y
durmiendo en la calle, mientras la Iglesia bautiza a la gente con
platos de oro, etc…
En prisión.
Cuando me he encontrado a alguien predicando, dándome
consejos.
En prisión; tratan de ayudarme, pero no lo achaco a la Iglesia, sino a
las buenas personas que vienen de ella.
En los peores momentos de la vida.
Aquí en prisión a través de pastoral o el cura.
En pocos.
De pequeño y a lo largo de la vida.
Cuando mi madre estaba viva.
Nunca (7)

46

Bautizo, comunión.
Yo he sentido la cercanía de Dios nuestro Señor.
Nunca he tenido verdadera cercanía con la Iglesia. Tengo respeto
hacia ella, pero nunca me he inclinado hacia ella.
Cuando era más pequeño y hasta los 13 años.
Cuando tengo problemas.
En los malos momentos.
En las comuniones. En la muerte de mis familiares y el domingo
desde que estoy en prisión cuando el cura viene a difundir la
Palabra de Dios.
Hoy mismo.
La casa de Dios.
Muchas veces.
Cuando hice la primera comunión.
A los 13 años y cuando hice la primera comunión.
Cuando perdí a mi hija en un accidente de tráfico.
Siempre.
Cuando he hablado con Vicente, el voluntario.
Durante toda mi vida.
No, porque no he ido.
Desde mi bautizo y en los momentos difíciles de mi vida. Gracias,
mil vences.
En prisión.
En pocos momentos.
En la comunión.
Gracias a la Iglesia Evangélica.
No mucho.
Los primeros años de mi vida y ahora que estoy en la cárcel.
¿Te has sentido en algún momento o circunstancia rechazado o ignorado
por la Iglesia? Por favor explícalo
• Si, cuando me crié en el centro Nazareth ya que allí era obligatorio
ser creyente o de lo contrario te consideraban una pecadora y en
lugar de darte cariño y amor, independientemente de las creencias,
y a pesar de ser niños, te excluían.
• La verdad que no, pero si ha habido ocasiones que he necesitado su
ayuda y a lo mejor no han podido dármela.
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• No he tenido contacto.
• A veces he sentido que necesitaba a Dios y no estaba conmigo hasta
que aprendí que Dios aprieta pero no ahoga
• Dejé de ir tras una pérdida.
• Si y no, porque no termino de creer del todo.
• Mi religión no me permite acercarme a la Iglesia Católica.
• Es muy cercana y me abraza. Sobre todo, don Vicente.
• Sí, cuando he tenido algún juicio y han sido injustos conmigo.
• No, nunca jamás.
• Al contrario, siempre me han ayudado a mi y a otros.
• No me he sentido nunca ni rechazado ni mucho menos ignorado.
• Ni para bien ni para mal.
• Al contrario, siento la necesidad de ayudar en algo.
• No, porque nunca traté con Dios ni con la Iglesia.
• No, nunca, porque no creo en la Iglesia ni en la mezquita. Creo en la
palabra musulmana que significa paz y en ALÁ.
• No me bautizaron por ser mi madre soltera.
• Nunca en ningún momento, todo lo contrario.
• En tiempo de Franco.
• No, siempre ha venido conmigo.
• Gracias a Dios, no.
• Al contrario, siempre han ayudado.
• No, nunca me he sentido ignorado.
• No, nunca me he sentido ni rechazado ni ignorado por la Iglesia,
pero es verdad que en mi vida he hecho cosas malas y esto no ha
estado bien por mi parte.
• En algún momento, pero por las circunstancias que estamos.
• No, siempre me ha ayudado con todos mis males.
• No he tenido mucho roce con la Iglesia.
• No, siempre he encontrado apoyo en el cura.
• Siempre.
• No, siempre bien.
• No, porque me he ido.
• No me he sentido nunca ni rechazado ni ignorado.
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• Jamás he sido ni rechazado ni ignorado.
• Ni para bien ni para mal.
• No, al contrario.
¿Qué opinión tienes de la Pastoral Penitenciaria? Califica de 0 10
0

0

1

0

2

0

3

2.22%

4

3,13

5

10.50%

6

2.22%

7

10.16%

8

10.71%

9

11.30%

10

45.60%

N.C.

4.16%

¿De qué forma sientes que la Pastoral Penitenciaria te ayuda?
(No contestan 6)
" Por su ilusión.
" Cuando vienen los voluntarios como Àngels o Vicente, etc. y hablan
conmigo y me hacen sentir persona.
" A mí nada porque no lo necesito, pero sí he visto que ayudan a la
gente.
" Porque Vicente es un buen hombre, ayuda a los presos y tiene buen
corazón.
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"
"
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Que te ayudan en lo que pueden.
Me parece muy bien que venga aquí a ayudar. Dan Fe.
Apoyo semanal, desinteresado, cercanía, radican la soledad.
Que me escucha siempre.
Alentándome con buenas palabras cuando vienen.
Hasta ahora no la he necesitado.
Cada vez que viene el Padre Vicente a estar con nosotros.
Ayuda espiritual y material.
Viniéndonos a ver, preocupándose por las personas.
Bien, ya que la conozco de la infancia (colegio).
En darme la bendición.
A mí me alegra ver cómo trabajan, y cómo ayudan a los demás
presos.
Con la tutela de los permisos.
Lo suficiente.
Son buenas personas y siempre vienen para ayudarnos.
Me ayudan a sobrellevar mejor la cárcel.
Por el tema de ropa, necesidades.
No lo sé.
Cuando hablan con nosotros.
En los sentimientos y con mis problemas.
Consuela a quien lo necesita.
Te escucha y si puede te ayuda con ropa.
Hablando y escuchándome.
Me ayuda con la ropa y me da esperanza.
Viniendo a vernos a los presos.
En la paz interior.
Creo que es un gran apoyo para la gente que no tiene ningún tipo
de recursos.
En todos los aspectos.
A mí personalmente en nada.
Te escuchan, están ahí cuando te hacen falta y la labor que hacen.
No recibo ayuda.
Paquetes, tutela…
En el momento que pides algo, si puede te ayudan.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

No soy muy creyente, pero me ayuda mucho.
En la espiritualidad.
Por su ilusión.
De ninguna manera. No hablo con ellos.
De muchas formas, pero podría ayudar más.
Me escucha y siempre se preocupa de cómo estoy.
Te da consejos para tu vida.
Es muy buena persona y siempre te ayuda aunque no seas católico.
Que me escucha.
Temas de ayuda personal.
Espiritualmente.
Me ayuda a reflexionar sobre mi vida.
Me pone ejemplos para que yo lo entienda.
Nos cuenta cuentos para que entendamos la vida.
Viniendo todos los fines de semana a ayudar. Y Sofía a preocuparse
por nosotros y traernos ropa.
Son una buena pareja. (Sofía – Vicente)
En las reuniones de los domingos.
Con apoyo emocional.
Todos los domingos intenta sacarnos una sonrisa.
Simplemente con el cariño y amor que desprenden.
Te apoya y consuela siempre.
A mí nada porque no lo necesito, pero sí he visto que ayudan a la
gente.
En nada

¿Qué le pedirías a la Pastoral penitenciaria para que su acción en la
prisión sea más positiva?
(No contestan 11)
• Que se deje ver más por el módulo de los jóvenes. Somos muy
ruidosos, pero os necesitamos.
• Nada
• Lo hacen muy bien.
• Si pudieran más, seguro que lo harían.
• Que vengan más a menudo.
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Pido boxeo cada día, en todas las prisiones lo hacen menos en esta.
Más actividades.
De momento a mí me parece bien.
Que ayuden a mi mujer.
Más misas, pero no tristes.
Paseos por el centro. Respirar el aire que pasa por nuestras vidas.
Ir de excursión al camino de Santiago.
Poder limpiar pecados.
Taller educativo de rap o hip-hop.
Ya hacen demasiado por los presos.
Nada, hacen lo que pueden.
Creo que su acción es correcta.
Que me ayuden cuando salga de prisión
Venir más.
Más y mejores ayudas a los que no tienen nada.
Taller de cine.
Más visitas.
Ayudar a los presos que no tienen a nadie que les ayude.
Que se deje ver más por el centro penitenciario.
Lo hacen muy bien.
Creo que hacen demasiado por los presos.
Nada, hacen lo que pueden. 2
Ayudar con talleres de reinserción remunerados.
Nada, creo que hace todo lo que está en su mano.
Creo que su acción es correcta.
Que me ayuden en la salida de prisión, terapéuticas.
Terapéuticas salidas de prisión.
Ayudar a las personas indigentes.
Más personal.
Pues venir más.
Nada, solo más dinero.
Más salidas terapéuticas.
Me es indiferente.
Pues todo lo malo de mi que se convierta en un bien para mí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Que viniere más a menudo y ayude más a los que no tienen.
Que me apoyaran más.
Me parece que hacen ya las cosas bien.
Continuidad y cercanía.
Más salidas al cine.
Creo que hace bien su labor.
Más visitas.
Más salidas terapéuticas y contactar con mujeres.
No solo ayuda espiritual, también material.
Hacer salidas con el padre y poder colaborar.
Desconozco sus cometidos.
Alguna reunión aunque sea una vez cada mes donde se pueda hacer
preguntas sobre la Palabra de Dios.
Hacen mucho. ¿Qué más se les puede pedir?
Que pudiera tener una delegación dentro de prisión para recibir
donaciones, a veces quise dejar ropa para los internos y no lo hice
por derivarme a otro recinto.
Cursos o más talleres de algo diferente.
Que vinieran más a menudo.
Que ayudan mucho a los presos.
Ayudar más a los presos que no tienen familia.
Pues ya que hace el bien, pues que haga cosas para que la gente
salga de permiso, 3er. Grado y libertad.
Aquí si no tienes a nadie que te ayude… hacen falta productos de
limpieza, jabón, desodorante, detergente, friegasuelos.
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