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1. AVALUACIÓ DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ 

RESUM DE LES APORTACIONS 

 

1.- Quines accions heu realitzat per créixer com Església que acull tothom? 

*Acció 1: Millorar l’acolliment de les persones que no hi venen habitualment 

En general, totes les parròquies s'han esforçat per millorar l'acolliment. Aquest 
acolliment s'ha dirigit especialment a les persones que no venen als nostres actes, però 
també a les persones que venen i no estan integrats en grups ni prenen part activa en 
la vida de la parròquia. 

En relació amb les persones que no venen habitualment s'han desenvolupat diverses 
iniciatives: 

- Cuidar l'acolliment abans de la celebració de l'Eucaristia 

- Acollir amb amabilitat i sense posar barreres als qui venen a sol·licitar un 
sagrament, dedicant en algun cas diverses sessions 

- Ser sensibles a les diverses manifestacions de religiositat popular 

- Treballar per a una major implicació de les Confraries en la vida de les 
parròquies 

- Mantindre una relació cordial amb els pares dels fillets de catequesis i dels 
clubs parroquials. 

- Millorar la difusió de les activitats que organitza la parròquia, perquè arribi a 
més persones (xarxes socials, fulles informatives, distribució del Full dominical, 
etc.). 

- Cuidar la presència de la parròquia en ambients del poble o barri: associacions 
de veïns, casal de gent gran, relació amb Creu Roja i altres entitats socials. 

- El secretariat de litúrgia va programar un cicle de trobades “Art i Espiritualitat”, 
que finalment s’ha hagut d’ajornar per a l’estiu qui ve 

En relació amb aquelles persones que venen a l'Eucaristia i no pertanyen a cap grup: 

- En diverses parròquies s'ha posat en marxa un grup amb immigrants (tres 
parròquies)  

- A través de la invitació personal, s'han incorporat noves persones a alguns 
grups de la parròquia (vida creixent, grups de formació, etc.). 

- Alguns assenyalen que s'havien proposat crear nous grups però que potser no 
van sebre motivar-ho bé i no s'ha aconseguit. 

 

*Acció 2: Fomentar dins les nostres comunitats moments i espais d’acolliment, de 
trobada i convivència oberts a tota la gent del barri 

En relació amb aquesta acció, són moltes les parròquies que han organitzat actes 
populars en el començament de curs, en la celebració del patró o en algun altre 
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esdeveniment (centenari, Nadal, etc.). Generalment van celebrar l'Eucaristia i després 
van preparar algun acte al carrer. En l'avaluació es parla de concerts, sortejos, 
exposicions, xerrades, gimcanes, sopars. Aquestes celebracions es valoren 
positivament perquè han servit per a acostar a moltes persones del poble o del barri. 

Altres parròquies han projectat activitats per a facilitar la trobada amb els qui no 
venen habitualment: oferta mensual d'un Café a la casa parroquial per a parlar de 
temes d'actualitat, realitzar un tram del camí de Santiago, activitats de poesia i cant a 
l'Església. 

Algunes parròquies assenyalen també que han compartit els seus espais amb diverses 
persones i associacions perquè pogueren desenvolupar les seues activitats. Se subratlla 
també la col·laboració amb entitats de serveis socials, associacions de veïns, etc. 
sobretot en l'atenció als més vulnerables. 

En dues parròquies s'ha posat l'accent en l'obertura de la pròpia comunitat, tractant 
amb tots els grups el tema de la misericòrdia, el perdó i la fraternitat. 

 

*Acció 3: Mantenir els nostres temples oberts 

Moltes parròquies assenyalen que aquest servei està organitzat i funciona. Alguns han 
reforçat el servei amb més voluntaris, ampliant els horaris d'obertura. Moltes esglésies 
disposen d'aquests serveis d'acolliment, encara que alguna subratlla la conveniència 
d'ajudar a canviar la mentalitat, perquè “molts voluntaris es consideren més ‘vigilants’ 
que ‘acollidors’”.  

 

*Acció 4: Organitzar o reforçar serveis d’acolliment als turistes 

Referent a això es destaca, sobretot, la preparació de fulles amb les lectures en 

diversos idiomes. Alguns van treballar el tema de l'acolliment, però no l'han posada en 

marxa per l'absència de turisme. Alguna parròquia ha introduït una celebració mensual 

en castellà, per als quals venen de fora. A la Catedral s'ha constituït un grup de 

voluntaris que ofereixen l'acollida personalment als que van a visitar-la. 

 

*Acció 5: Treballar a nivell diocesà unes orientacions per a la iniciació cristiana 

Aquestes orientacions es van posar en mans dels catequistes al començament de 
març, però a causa de la pandèmia no s'han pogut reunir per a treballar-les.  

 

*Accions amb la família 1: Tenir cura dels equips de matrimonis i animar la creació de 
nous equips 

Les accions en aquest sentit són molt senzilles. Una parròquia ha reforçat un dels seus 
grups de matrimonis, una altra ha continuat amb el pilotatge d'un grup EMD i una altra 
va iniciar l'animació per a formar un nou grup amb el testimoniatge d'alguns del grup 
de matrimonis, però a causa de la pandèmia no ha pogut prosseguir. 
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*Accions amb la família 2: Organitzar activitats de trobada i de formació per als pares 
i mares dels fillets 

Aquestes activitats s'han anat realitzant en moltes de les nostres parròquies, fins que 
va començar el temps de confinament. S'han organitzat catequesi amb els pares, dies 
de convivència, excursions i trobades festives. La valoració general és positiva. 

Molts indiquen que s'ha incrementat el contacte amb les famílies, millorant la relació 
amb elles. En alguna parròquia també s'ha posat en marxa la “missa de les famílies”. 

 

*Accions amb els joves.   

Des de les parròquies s'assenyalen diverses accions realitzades amb els joves: 

- S'ha continuat amb les activitats habituals amb els grups que existeixen. S'ha 
prosseguit la formació i també altres activitats com a tallers, convivències, 
excursions, etc. 

- Algunes parròquies han insistit en la implicació dels joves en la vida de la 
comunitat (com a monitors, en accions socials, en la preparació de les 
eucaristies, etc.). 

- Alguns grups s'han reforçat. No obstant això, el confinament ha refredat 
l'ambient que s'anava creant. 

- La presència d'unes joves alemanys de Taizé en una parròquia, ha conduït a 
preparar misses “joves” i amb els joves. 

 

*Temps de pandèmia 

En l'avaluació del programa pastoral tots deixen constància que el temps de 
confinament ha impedit desenvolupar moltes activitats programades. No obstant això, 
aquest temps ha convidat a realitzar noves iniciatives: 

- Enviament als pares dels materials per a les catequesis dels fills 

- Preparant muntatges audiovisuals per als fillets de catequesis 

- Catequesi desenvolupada per skype o altres mitjans 

- Enviament de suggeriments i informacions per a viure els temps de 
confinament 

- Enviament de les homilies dominicals en arxius de text i d'àudio 

- Enviament del Full parroquial via whatsapp 

- Celebració de comiat dels difunts a Ferreries mitjançant un vídeo 

 

2.- Com valoreu la marxa d'aquestes accions? 

La valoració general d'aquestes accions és positiva, perquè es veu la necessitat que la 
parròquia estigui vertaderament oberta a tots. Es valoren especialment les accions 
d'acostament a les famílies. Són molts els que diuen que caldria continuar realitzant 
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accions d'aquest tipus. En els anys pròxims, convindria afermar les iniciatives que s'han 
posat en marxa. “El treball de l’acolliment no acaba aquí, en un curs, sinó que segueix 
com una actitud que ha de mantenir sempre  la nostra comunitat”. 

Hi ha també moltes coses que han quedat pendents. A vegades, perquè els agents no 
s'han acabat d'implicar o per falta de coordinació (costa treballar en equip). Altres 
vegades perquè les accions preparades no han tingut l'acolliment que s'esperava. En 
aquest sentit, se subratlla que necessitam ser molt humils. També es veu clar que les 
accions funcionen quan es treballa convidant personalment a participar en elles: “'el tu 
a tu en el moment actual és el més adient”. 

En l'avaluació apareix també la crisi sanitària pel coronavirus, que ha impedit que 
moltes accions es desenvoluparen i, alhora, ha estimulat a l'ús de les noves 
tecnologies. Diu un grup: “Tot s’ha vist truncat d’una forma brusca, i les petites llavors 
que ja granaven s’han aturat de créixer”. Però, a la vegada altre grup diu: “el 
confinament perllongat ha estimulat la recerca i ús de mitjans de comunicació segons 
les noves tecnologies. Açò ens han fet prendre més consciència de les possibilitats de 
difusió, acollida i ajuda que fan possible aquests mitjans; hem pogut arribar a molta 
gent fora del cercle habitual de la parròquia”. 

 

3.-El pròxim curs tenim com a objectiu créixer com "una Església samaritana al servei 
de la persona humana". Quines accions proposau per dur a terme? 

*Mirar cap a fora i escoltar als que pateixen 

Són molts els que demanen aturar-se en el “veure” i “escoltar” per a conèixer la 
realitat de les pobreses de tota casta (materials i espirituals) i posar-nos al seu servei. 
Hem de sortir a places i camins i deixar-nos interpel·lar per la realitat social que ens 
envolta i que requereix la nostra atenció, col·laboració i ajuda. 

 

*Reforçar i consolidar les Càritas parroquials.  

De manera pràcticament unitària es proposa reforçar nostres Càritas parroquials, 
incorporant nous voluntaris més joves. Se suggereix també consolidar els seus serveis, 
parant atenció a les noves pobreses després de la crisi sanitària. Convé així mateix 
reorganitzar el servei d'aliments i preocupar-se per fer seguiment i acompanyament 
dels usuaris d'aquest servei. 

 

*Atendre les conseqüències econòmiques de la pandèmia 

Quasi totes les parròquies fan referència a les conseqüències econòmiques de la 
pandèmia que vivim. Assenyalen com a prioritat donar resposta a les necessitats 
primàries de la gent (menjar, habitatge,..) que ha generat el temps de confinament. 
Això ens obligarà a ser creatius i generosos. 
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*Acompanyar als que viuen en soledat 

Una altra acció assenyalada per moltes parròquies és promoure un grup 
d'acompanyament a les persones majors i les que viuen en soledat. Això ens exigeix 
renovar els grups de visitadors de malalts i majors, incorporant persones més joves. 

 

*Accions de sensibilització i conscienciació 

Alguns grups assenyalen la necessitat de desenvolupar accions de sensibilització per a 
donar a conèixer la realitat de la pobresa, fomentar la compassió respecte dels més 
necessitats i explicar com funciona Càritas, amb la finalitat d'implicar més persones en 
aquesta acció. 

 

*Altres accions suggerides: 

- Tindre en compte el món del treball, sobretot el turisme i la construcció 

- Incrementar des de la Diòcesi el nombre d'habitatges disponibles per a 
persones sense llar 

- Suscitar la integració de voluntaris de la parròquia en accions “ad extra” 
promogudes des de la Diòcesi o des d'altres instàncies (Mans unides, missions, 
immigrants, etc.) 

 

4.- Quines accions suggereixes en relació amb la pastoral familiar i amb la pastoral 
juvenil? 

PASTORAL FAMILIAR 

*Enfortir i potenciar els grups de matrimonis 

Es proposa per part de moltes parròquies enfortir i consolidar les grups de matrimonis 
que ja existeixen i, al mateix temps continuar els esforços per crear nous grups. 
Algunes parròquies estaven fent campanya o iniciant un grup quan va començar la 
pandèmia i desitjarien reprendre aquest objectiu per al curs pròxim. 

 

*Acompanyar als matrimonis joves 

Resulta convenient acollir, acompanyar i integrar a les parelles joves. A partir dels 
contactes que es tenen en ocasió del matrimoni, batejos, primeres comunions, etc. es 
podria fer un seguiment d'aquests matrimonis. És necessari dedicar més temps i esforç 
a aquests contactes ocasionals. 

 

*Continuar cuidant la relació amb els pares dels fillets de catequesis 

Continuar l'esforç per consolidar la relació de les famílies amb la parròquia. Que els 
pares dels fillets se sentin acollits i, a través de trobades de formació i festives, intentar 
acostar-los a la vida de la comunitat. Cuidar de manera especial als pares que 
s'impliquin més en la dinàmica catequètica i participin en les activitats organitzades.  
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*Potenciar la catequesi en família 

Despertar en els pares la consciència que ells són els responsables de l'educació en la 
fe dels seus fills i promoure i potenciar la catequesi en família. Posar l'accent en el fet 
que els autèntics catequistes i millors transmissors de la fe són els pares. 

 

*Potenciar el COF i donar-ho a conèixer 

Algunes parròquies proposen també donar a conèixer a les parròquies el Centre 
d'Orientació Familiar (fent una guia pràctica). 

 

*Propostes del Secretariat de família i vida 

- Buscar a matrimonis que vulguin integrar-se en els equips de Pastoral Familiar a 
cadascuna de les parròquies 

- Promoure i donar suport a la creació de grups de matrimonis que promoguin 
iniciatives de Pastoral Familiar en cadascuna de les nostres comunitats.  

- Estudiar si és factible l'organització de trobades de futurs matrimonis, prenent 
com a patró la iniciativa “Juntos en camino, +Q2” de la C.E.E.  

- Acabar d'organitzar i promoure el Centre d'Orientació Familiar, estenent-lo a 
altres àrees de la Diòcesi, principalment a Ciutadella.  

- Organitzar activitats per a donar a conèixer i aprofundir en el Missatge Cristià 
sobre la defensa de la Família i de la Vida, organitzant conferències, jornades, 
cursos, etc. 

 

PASTORAL JUVENIL 

*Animar els grups d'adolescents (postcomunió) 

Molts pensen que hem de començar animant els grups amb adolescents, fent activitats 
en les quals participen tots i creant espais de trobada  perquè es puguin sumar altres 
al·lots i joves. Se suggereix recolzar-se en les noves dinàmiques d'evangelització, que 
funcionen en altres llocs. 

 

*Acompanyar als confirmats 

Moltes parròquies assenyalen que hem d'implicar  els que s'han confirmat perquè 
formin un grup i acompanyar-los. Si no es pot crear a nivell parroquial, es podria fer en 
l'arxiprestat. 

 

*Potenciar grups de joves en les parròquies 

Potenciar els grups de joves que ja existeixen en algunes parròquies, enfortir-los i 
coordinar-los millor 
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*Treball amb els escolans 

Dues parròquies indiquen també que seria convenient vincular a alguns al·lots a la 
parròquia, convidant-los a ser escolans i treballar en la seua formació. 

 

*A nivell diocesà 

Alguns suggeriments a nivell diocesà: 

- Està pendent (del curs passat) d’organitzar alguna activitat oberta als joves que 
no formen part dels grups d'Església 

- Algun suggereix consolidar un únic moviment infantil i juvenil en tota la Diòcesi 

- Seguir la línia d'unificar les activitats que ofereixen els diversos secretariats 

- Fomentar la participació dels feligresos en les activitats organitzades per la 
Diòcesi 

*Propostes del Secretariat de Joventut 

- Proporcionar material informatiu i pedagògic/teològic als nostres agents de 
Pastoral per poder-nos fer més propers a ells i els seus joves.  

- Oferir espais de descoberta del món social i saber quina resposta dona la nostra 
Diòcesi davant la vulnerabilitat del drets de les persones.  Introduir als joves al 
voluntariat  dins la nostra Diòcesis per poder fer un servei als més febles. ( 
Càritas, catequesi, moviments de l’Església d’oci i temps lliure, visitadors de 
malalts, … ) 

- Potenciar des de el Secretariat les noves tecnologies. Potenciar per mitjà de 
vídeos i altres mitjans audiovisuals la descoberta de Jesús i l’església. I que els 
joves també puguin ser part en la seva elaboració i difusió. 

 

Han participat en aquesta avaluació: 

1.- PARROQUIA SANT ESTEVE. 4 GRUPS 
2.- CENTRE CATEQUÍSTIC DE SANT MIQUEL 
3. -PARRÒQUIA  SANT ANTONI MARIA CLARET 
4.-  CONSELL PARROQUIAL MARE DE DÉU DEL 
CARME DE MAÓ  
5.- SANT FRANCESC D’ASSÍS DE MAÓ  
6.- EL ROSER DE ES CASTELL 
7.- PARROQUIA SANT MARTÍ DE ES MERCADAL 
8.- PARRÒQUIA  DE SANT CRISTÒFOL ES 
MIGJORN 
9.- PARRÒQUIA DE SANT LLIS 
10.- PARRÒQUIA SANT RAFEL, CIUTADELLA 
11.- PARRÒQUIA  DE SANT FRANCESC, 
CIUTADELLA  

12. PARRÒQUIA DE SANTA MARIA (Maó) 
13.- CONSELL PARROQUIAL DE ST. BARTOMEU 
(FERRERIES) 
14.- PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ DE MAÓ 
15.- PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA, ALAIOR 
16.- PARRÒQUIA DE SANT CLIMENT 
17.- PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT, MAÓ 
18.- PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DEL 
ROSER DE LA CATEDRAL 
19.- SECRETARIAT DE FAMÍLIA I VIDA 
20.- SECRETARIAT DE PASTORAL DE INFÀNCIA I 
JOVENTUT 
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2. PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ PASTORAL PER AL CURS 2020-2021 

OBJECTIU DEL PLA PASTORAL 2018-2022: 

CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA, 

SAMARITANA I EN SORTIDA 

LEMA: SURT PELS CAMINS I PLACES 

TEXT DE REFERÈNCIA:  

Paràbola dels convidats al banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10) 

CAMPS PRIORITARIS D'ACCIÓ 

Assenyalam dos camps prioritaris d'acció, a on van dirigits els nostres esforços i que 

tindrem present en tots aquests anys. 

 Les famílies 

 Els joves 

PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021 

UNA ESGLÉSIA SAMARITANA, AL SERVEI DE LA PERSONA HUMANA 

“Fe venir els pobres, invàlids, cecs i coixos” (Lc 14, 21) 

Aquest curs posarem en accent en què Déu convida a casa especialment a “els pobres, 

invàlids, cecs i coixos” (Lc 24, 21). Com a comunitat cristiana sentim una crida especial 

a posar-nos al servei dels qui viuen en soledat o en marginació, dels malalts i la gent 

gran, dels presos i els refugiats, de tots els més febles i necessitats. 

Accions a realitzar: 

1.- Reforçar i consolidar les Càritas parroquials 

Creiem necessari reforçar les nostres Càritas parroquials per atendre les 
pobreses de tota casta (materials i espirituals), parant atenció a les noves 
pobreses després de la crisi sanitària. Convé incorporar nous voluntaris més 
joves, reorganitzar el servei d'aliments i preocupar-se per fer seguiment i 
acompanyament dels usuaris d'aquest servei. 

2.- Acompanyar a les persones que viuen en soledat 

Convindria promoure un grup d'acompanyament a les persones majors i les que 
viuen en soledat. Això ens exigeix renovar els grups de visitadors de malalts i 
majors, incorporant persones més joves 

3.- Obrir-nos a les necessitats de tot el mon, especialment dels països més pobres 
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La nostra acció no pot limitar-se al nostre entorn. Convé suscitar la integració 

de voluntaris de la parròquia en accions “ad extra” promogudes des de la 

Diòcesi o des d'altres instàncies (Mans unides, missions, immigrants, 

cooperació internacional de Càritas, etc.) 

4.- Revisar el projecte diocesà d’iniciació cristiana 

Aquest projecte es va distribuir el mes de setembre, però els catequistes no 

l’han pogut estudiar. Dedicarem el pròxim curs al seu estudi. 

Accions amb la família: 

1.- Que cada parròquia tingui un matrimoni responsable de promoure la pastoral 

familiar 

Es considera important, per enfortir la pastoral familiar, que hi hagi a cada 

parròquia un matrimoni responsable d’animar aquesta pastoral . 

2.- Acompanyar als matrimonis joves 

Resulta convenient acollir, acompanyar i integrar a les parelles joves. A partir 

dels contactes que es tenen en ocasió del matrimoni, batejos, primeres 

comunions, etc. es podria fer un seguiment d'aquests matrimonis 

Accions amb els joves: 

1.- Animar els grups d'adolescents (postcomunió) 

Convé animar els grups amb adolescents, fent activitats en les quals participen 
tots i creant espais de trobada perquè es puguin sumar altres al·lots i joves. Se 
suggereix recolzar-se en les noves dinàmiques d'evangelització, que funcionen 
en altres llocs. 

2.- Organitzar alguna activitat oberta als joves que no formen part dels grups d’Església 

Aquesta acció va quedar pendent el curs passat. Es tracta de seguir la línia de 

Christus Vivit, 210: “confio en la capacitat dels mateixos joves, que saben trobar 

els camins atractius per a convocar. Saben organitzar festivals, competicions 

esportives, i fins i tot saben evangelitzar en les xarxes socials amb missatges, 

cançons, vídeos i altres intervencions”. 

Durant el proper curs: 

 Continuarà la visita pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies 

 


