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      FASE DIOCESANA SÍNODE 
 
UNITAT PASTORAL AGERMANADA (UPA):  MAREDEDEU DEL PILAR I SANTA M. MAGDALENA 

 
I.- ELS COMPANYS DE VIATGE:  
“En l’Església i en la societat som en el mateix camí de l’un i de l’altre” 
 

Qui som els que caminem junts quan diem “la nostra parròquia”, “el nostre Moviment, 
Arxiprestat, Delegació,...”? 
• Al Consell Pastoral i ha representades ambdues parròquies i tots el grups apostòlics  
• A nivell de comunitat resta molta gent com anònima, que no consta. 
• Constatem que encara caminem cap a l’agermanament de les dues parròquies, tot i que als 

grups/equips pastorals hi ha membres de les dues parròquies 
• La nostra UPA coherent amb l’Evangeli, s’obre al barri i a les necessitats dels seus veïns i 

entitats. Hi ha una bona relació  
 

Ens adonem que els que es queden fora o al marge són: 
• Hi ha dificultats per acollir aquelles persones que ens semblen diferents, per estereotips, 

col·lectius, joves, món obrer, societat civil: sindicats, grups polítics, discapacitats, divorciats, 
migració, pobresa,...,desitgem considerar-los companys de viatge.  

 Hauríem d’estar atens als grups que se senten més allunyats i intentar apropar-nos-hi: als 
pobres els hi donem serveis però no caminem junts 

 
II.- ESCOLTAR 
“Escoltar és el primer pas, però exigeix una ment i un cor oberts, sense prejudicis” 

En la nostra parròquia, Delegació, Moviment, .... com estem escoltant els laics, els joves, la 
dona, ...? 
• Els equips/grups pastorals se senten escoltats 
• La dificultat està en les persones joves que NO se senten atretes per l’església. 
• Els joves que s’acosten a la nostra UPA són ben acollits i s’hi senten escoltats, i hi participen. 

 
Escoltem l’entorn social i cultural de la parròquia, arxiprestat, delegació,... especialment els 
més necessitats com a signes del temps. I ho estem fent així: 
• Recentment hem creat l’equip del servei d’Escolta i Acollida 
• Estem en un barri on hi ha molta migració i amb moltes religions diferents. La UPA  

col·laborem amb el l’AVV del barri,  l’església Baptista i altres entitats socials del barri. 
• Per ser escoltats tant els joves, les dones, i tothom de la nostra UPA és necessari que 

tinguem una ment i un comportament més oberts en tots els camps. 
• Tenim com a referent Jesús, acollidor sense jutjar, i el testimoni del  Papa Francesc que està 

obert a tothom.  
 
III.- PRENDRE LA PARAULA 
“Tots convidats a parlar integrant llibertat, veritat i caritat” 
 

Quins espais tenim a la Parròquia,.... de participació de tots? 
• El Consell Parroquial. 
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• En els grups s’ha destacat la tasca de l’Equip de Comunicació, atès que hi ha molta 
informació en: notícies UPA, Facebook, Web, You Tube, c.e. ..., 

• També, per aquests mitjans, s’informa de tot el que proposa el Bisbat 
• Amb la secció “Parlem amb” es va coneixent diversos testimonis de persones implicades 

amb la comunitat 
• També hi ha els avisos parroquials que a més d’informar a les misses resten penjats a les 

cartelleres, invitant a les diferents activitats  
• Es valora les Misses participatives.  
• Tenim bústies al fons de les dues esglésies per posar-hi  suggeriments i propostes 

 
Què tenim previst o hauríem de preveure per fer sentir la veu de la nostra Parròquia, 
Delegació,... en l’entorn sociocultural en el qual ens trobem? 
• Continuar amb les tertúlies, obertes a tothom, sobre temes d’actualitat 
• Tenim els espais (locals) a disposició de totes les entitats del barri 
• S’ha creat un comissió entre: la Paeria, l’Associació de Veïns i la UPA , per tal de coordinar 

les activitats i ús dels locals parroquials. 
 
IV.- CELEBRAR 
“Caminar junts sols és possible sobre la base de l’escolta comunitària de la Paraula i de la celebració 
de l’Eucaristia”  
 

Què estem fent en la nostra Parròquia, .... per fomentar entre els participants la pregària i la 
Paraula de Déu? 
• És essencial celebrar l’eucaristia per viure en comunitat 
• Els lectors/res cal que siguin persones preparades.  
• Tothom és convidat a participar de les pregàries comunitàries: Espai Orant i Adoració al 

Santíssim 
 

Les celebracions de la nostra Parròquia són participatives i vives, perquè?: 
• La participació a les eucaristies ens haurien de servir per conèixer-nos més les persones dels 

diferents grups. 
• Tenim una missa familiar amb participació d’infants i pares/mares, cada diumenge 

 
Quines eines o possibilitats tenim en la nostra Parròquia,,... per millorar aquest àmbit? 
• Procurem la formació dels lectors 
• En totes les misses procurem que hi hagi acompanyament musical i de cants 
• Disposem de projectors i pantalles per ajudar a la participació activa   
• Es destaca la formació bíblica del curs passat i el treball sobre l’Evangeli que es fa als 2 grups 

“de Jesús”. 
• Hi ha un equip que fan setmanalment el comentari de l’evangeli dominical i es publica a la 

WEB i altres Xarxes socials.  
 
V.-  CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ 
“La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església en la que tots els seus membres estan cridats 
a participar” 

En la nostra Parròquia, ... som conscients de la nostra missió com a batejats? Què hem de 
continuar fent o millorar per avançar en aquest àmbit? 
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.  Hi ha l’Equip de Renovació Pastoral (EREPA) que està treballant en el com i el què per ser 
protagonistes de la “missió” . Ha preparat  un PROJECTE DE RENOVACIÓ PASTORAL amb la 
MISSIÓ i VISIÓ definides, i està en el procés de comunicar-ho a tots els feligresos. 
 

En la nostra parròquia, per suscitar vocacions al servei de la Comunitat,... en tots els aspectes 
estem fent: 
• Com a batejats que som, hem de participar en les tasques i missions de la UPA com una 

verdadera Unitat Agermanada, i per tant, requereix un esforç de tots, no per ser esglésies 
(edificis), sinó que per FER ESGLÉSIA 

• Ja es manifesta en el treball que hem fet amb els diferents grups, participant en aquesta 
primera fase del Sínode. 

• Col·laborar amb les entitats socio-culturals del barri. 
 
VI.- DIALOGAR EN L’ESGLÉSIA I LA SOCIETAT 
“El diàleg és un camí de perseverança, integra silencis i sofriments, però és capaç de recollir 
l’experiència” 
 

Per fomentar el diàleg intern i amb l’entorn parroquial,.... tenim organitzats els espais 
següents: 
• Es col·labora amb totes les entitats del barri: Associació de Veïns (AVV), entitats culturals i 

socials. També amb l’església Evangèlica 
• S’estan duent a terme activitats socio-culturals dintre dels nostres espais parroquials.  
• Fem tertúlies un cop al mes, de temes de actualitat, siguin de caire social, de formació, 

eclesial, ... Estan obertes a tothom 
• Acolliment de Càritas Parroquial 
• Servei d’Acollida i Escolta obert a tothom 
• Els membres de la UPA i els grups estan oberts als col·lectius que ens preocupen, intentem 

conèixer les seves necessitats per ajudar-los 
• Participem a les activitats de l’arxiprestat i també de les diocesanes 

 
VII.- AMB ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES  
“El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per un sol baptisme, té un lloc particular 
en el camí sinodal! 
 

En la nostra Parròquia, ..., amb els germans de les altres confessions cristianes mantenim les 
relacions següents, perquè: 

 
• Tenim molt bona relació amb l’Església Baptista i es dialoga sobre els problemes del barri i  

participem en actes conjunts. 
• També confiem poder-ho fer amb els membres de l’oratori musulmà, que està a punt 

d’obrir-se al barri. 
 
VIII.- AUTORITAT I PARTICIPACIÓ 
“Una Església sinodal és una Església participativa i corresponsable” 
 

En la nostra Parròquia, .... com a espais de participació tenim organitzats els de: 
• Consell Pastoral on hi ha representats  tots els grups actius  
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• Equip de Renovació Pastoral (EREPA) que procura fer el dia a dia i organitzar les activitats 
comunes. També treballa i promou la “renovació pastoral de la parròquia” 

• A la vegada cada grup té el seu equip motor 
• Hem treballat el qüestionari del Sínode en tots el grups parroquials i en una trobada 

general. 
 
IX.- DISCERNIR I DECIDIR 
“Un estil sinodal decideix per discerniment” 
 
Qui i com prenem les decisions en la nostra Comunitat cristiana? Per què? 

• A la nostra UPA es va donant participació i responsabilitats, es busca el consens. 
• Tothom pot aportar suggeriments des de la responsabilitat del grup al qual es pertany.  
• Procurem caminar junts a l’estil de Jesús 
• Cal cercar els mitjans per comunicar millor el que fem a la UPA i informar millor dels temes 

i/o decisions del Consell 
• Fent una Assemblea anual per informar i on els feligresos hi puguin participar: “convocar tot 

el poble  reunit” 
• Tenim unes bústies permanent per als suggeriments i propostes 

 
X.- FORMAR-SE EN LA SINODALITAT 
“L’espiritualitat del caminar junts és principi educatiu per a la formació” 
 

Enumereu les accions formatives: 
• Tertúlies mensuals, sobre temes d’actualitat 
• Curs Bíblic. 
• Recés mensual 
• Grups formatiu : 2 Grups de Jesús, Vida Creixent, etc 
• Formacions diverses: catequesis, acollida i escolta activa, formació de lectors a nivell diocesà 

i parroquial, ... 
 
 

 
 


