
A la nostra diòcesi i a totes les diòcesis del 
món, aquests dies s’acaba la fase diocesana 
del Sínode 2021-2023. El seu objectiu no 
és proporcionar una experiència temporal 
o única de sinodalitat, sinó més aviat oferir 
una oportunitat perquè tot el poble de Déu 
discerneixi conjuntament com anar avançant 
pel camí de ser una Església més sinodal a 
llarg termini.

En aquest full oferim un petit resum 
de la síntesi diocesana elaborada 
al final d’aquest treball d’escolta i 
discerniment, que ja s’ha enviat 
a Roma i a la Conferència Episcopal. 
És la nostra aportació al camí 
de l’Església cap a la vivència d’una 
sinodalitat més plena.

Més informació i síntesi diocesana completa:
www.bisbatgirona.cat/sinode

Fase Diocesana
Bisbat de Girona



Qui hi ha participat?

 — 1. A la Diòcesi de Girona hi han intervingut més de dues mil persones
Contribucions de 102 grups sinodals però també aportacions individuals.  

 — 2. De la sensibilització inicial a la implicació progressiva
«Ens hem escoltat els uns als altres, i junts a l’escolta de l’Esperit».

 — 3. Diversitat de convocatòries i de formats
Des de trobades molt àmplies a altres només amb grups habituals. 

 — 4. Una radiografia de la realitat diocesana
250 folis de reflexions... Una instantània d’ampli espectre de la diòcesi. 

 — 5. Sobretot laiques i laics, però pocs de les generacions més joves
La majoria de participants han estat persones de mitjana edat i grans.

 — 6. Amb el concurs significatiu dels preveres, diaques i consagrats
Un 75 % han promogut i participat en la consulta sinodal. 

 — 7. No ens n’hem sortit d’arribar als menys habituals o allunyats
Hi han intervingut els que ja participen en les parròquies i els moviments. 

 — 8. La veu profètica de les minories
«L’Esperit sovint s’obre camí a partir d’escletxes molt humils i minoritàries».

 — 9.  Un problema: s’ha mirat molt cap endins i no tant cap enfora
Més la reforma de les comunitats que la presència dels cristians en el món. 

 — 10. Agraïment per la convocatòria i escepticisme pels resultats
«Una oportunitat que ha facilitat que tothom que ho volgués tingués veu».



«La finalitat del Sínode no és 
produir documents, sinó fer 
que germinin somnis, suscitar 
profecies i visions, fer florir es-
perances, estimular la confian-
ça, embenar ferides, entreteixir 
relacions, ressuscitar una auro-
ra d’esperança, aprendre els uns 
dels altres, i crear un imaginari 
positiu que il.lumini les ments, 
enardeixi els cors, doni força a les 
mans.»

SÍNODE DELS BISBES, 
Document preparatori del Sínode 

sobre la sinodalitat, n. 32

Sintesi de les aportacions
    dels diversos grups

ALEGRIES I FORTALESES

— 11. Reconeixem el valor de l’ex
periència sinod

al

«Una concepci
ó i un mètode eclesial q

ue ha tornat pe
r quedar-se».   

 —  12. Centrem-nos en l’essen
cial

«Viure en la s
implicitat i en la 

confiança, cen
trant-nos en Je

sús i 

l’Evangeli».

 —  13. Valorem la fe silenciosa
 i anònima 

«Són molts els que est
imen l’Església i d

onen el seu tem
ps per ella». 

 —  14. Reprenem l’esperit del Co
ncili Vaticà II

«Queden encara t
rams a recórrer en 

la visió de l’Esg
lésia com a po-

ble de Déu».

 —  15. Resistim a lamentacions estè
rils

«Comprendre i viure 
amb serenor i con

fiança en Déu l
a situació en 

què estem». 

 —  16. Innovem i adaptem-nos a una situ
ació minoritària

«Superar la inè
rcia de “fer les 

coses com sempre s’han fet”».

 —  17. Establim ponts de diàle
g amb la societat

«Hem rebut els dons 
de Déu no nom

és per a nosaltr
es sinó per a 

tot el poble».

 —  18. Comuniquem des de la hum
ilitat

«Obrir els ulls, 
endinsar-nos e

n el que viu la g
ent i reconèixer

 els 

nostres errors»
. 

 



FERIDES I DEBILITATS — 19.  Desanimats per l’empobriment comunitari
«L’escassetat i l’envelliment generalitzats són 
viscuts amb pena i resignació».   — 20. Posats a prova per les ideologies
«Ens hem deixat guiar per l’Esperit o per idees nostres, 

ja preconcebudes?» — 21. Incòmodes amb el pes institucional
«Tenim formes i normes que ja no són compreses per 

les comunitats mateixes». — 22. Desmoralitzats per la dificultat de transmetre
«El món adult ha deixat d’operar com a transmissor de 

la tradició cristiana». — 23. Inintel.ligibles en el llenguatge«Cal adaptar-lo a la cultura d’ara, fer-lo més assequi-

ble, popular i inclusiu».— 24. Fragmentats per desavinences
«Sumar i no competir, obrir-nos, conèixer-nos més i 

crear més comunió».— 25. Provats pel clericalisme«Arrelat en la psicologia de molts pastors i en la como-

ditat de molts fidels». — 26. Necessitats de coherència, especialment 

amb els pobres«Portar, tots, una vida lliure, transparent i austera, que 

sigui evangelitzadora». 

CAMINS PER ANAR 
MÉS ENLLÀ
Diversos grups indiquen la voluntat que l’experiència sino-
dal que s’ha viscut durant aquesta fase diocesana no s’aturi 
i pugui continuar en els àmbits on ha estat realitzada. Per 
enfortir el nostre «caminar junts» en l’esperit del Sínode 
2021-2023 es proposa:

— 36. Esforçar-nos en comunicar que «Església» ho 
som tots  
No només la jerarquia sinó tots els batejats: ordenats, con-
sagrats i laics.

— 37. Passar de la fragmentació a la integració 
Reforçar el sentiment de pertinença a una mateixa Església 
local, reforçar els vincles i valorar la diversitat i l’equilibri de 
carismes. 

— 38. Formar per al discerniment comunitari 
Preparar-nos per reconèixer i acollir la voluntat de Déu en la 
situació que vivim, superar rutines i encaminar-nos cap a un 
nou escenari comunitari.

— 39. Replantejar la funció i el funcionament dels con-
sells pastorals 
Vetllar-ne l’existència i representativitat, la freqüència de 
convocatòria, les temàtiques tractades i el clima de pregària 
i discerniment. 

— 40. Crear un «observatori» diocesà de la sinodalitat 
Un grup permanent que vetlli per la pràctica i l’enfortiment 
de la sinodalitat i ofereixi a les comunitats instruments 
d’anàlisi i formació en aquest camp. 

«Jesús, com va fer amb l’home ric de l’Evangeli, ens 

crida a buidar-nos, a alliberar-nos del qu
e és mundà, i 

també dels nostres tancaments mentals i dels nostres 

models pastorals repetitius; a interrogar-n
os sobre el 

que Déu ens vol dir en aquest temps i vers quina di-

recció vol orientar-nos.»
FRANCESC, PAPA, 

Homilia a la missa d’obertura del Sínode 
sobre la sinodalitat, 11.10.2021

PROPOSTES AMB 
MAJOR RESSONÀNCIA

— 27. Anar sempre a Jesús

«Viure com ell va viure i proclamar el missatge que ell 

va proclamar».  

 — 28. Tenir cura de la interioritat de les per
sones

«Redescobrir la pregària, l’escolta de
 la Paraula, el si-

lenci i la meditació».

— 29. Formar per un cristianisme robust 

«Avivem el desig d’aprofundir la fe i explica
r-nos en 

un món difícil». 

— 30. Capacitar-nos per a dialogar amb la so-

cietat tal com és 
«Acostament i escolta, crear ponts i lligams amb els 

que pensen diferent».

— 31. Ser més missioners

«Hem de generar projectes atraients per 
a persones 

de diversa procedència».

— 32. Entomar seriosament el tracte amb les no-

ves generacions
«Acollida i diàleg, acceptació i tran

sferència de res-

ponsabilitats».

— 33. Recuperar l’estil dels començaments 

«Edificar petites comunitats que expressin i comuni-

quin la joia de la fe». 

— 34. Caminar cap a parròquies més sòlides i 

més plurals 
«Reagrupar parròquies i establir un

s nuclis fixos ha-

bituals per viure la fe».

— 35. Revisar el model eclesial heretat 

«Abandonar un model d’Església clericalitzada i es-

coltar l’Esperit que es manifesta en els carismes de 

tots els creients».


