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Fent camí junts: el sínode 
diocesà vist des de manlleu

La paraula sínode vol dir “fer camí junts”. Els cristians fa segles que ca-
minem per aquestes terres que configuren la diòcesi. Però quan un grup de 
persones divers fa un camí, davant noves situacions, es fa una parada i es 
debat per on anar. Quan els viatgers són ben diferents, el més normal és 
que al parar tothom parli i s’organitzi un “guirigall”. El qui més crida, més 
se sent. També és normal sentir lamentacions: “ja ens hem perdut!”, “quin 
conductor!”, “perquè sortíem de casa!”... 

Les sessions de l’Assemblea Sinodal es fan al Seminari de Vic.



Davant una nova etapa de la història, l’Església diocesana es para per 
veure cap on anar i com anar-hi. Però vet aquí que en l’Assemblea Sinodal, 
formada per 90 persones d’arreu de la diòcesi, no s’assembla en res a la si-
tuació descrita més amunt. Es reuneixen cada 15 dies, de 9 del matí a les 8 
del vespre. A l’acabar la darrera sessió vaig preguntar a les manlleuenques 
que hi participen, quines paraules els venien al cap per transmetre que estan 
vivint. Deien:

Escolta. Ens passem el dia escoltant. Fixeu-vos quina proporció: quan un 
parla a l’Assemblea Diocesana té com a màxim  3 minuts. Això vol di que 
per cada 3 minuts de parlar, toquen unes 8 hores d’escoltar! Perquè? Perquè 
l’objectiu és escoltar a Déu, que sovint parla a través dels altres.

Confiança en l’Esperit Sant. Els qui sacrifiquen dos dissabtes al mes saben 
que estan allí perquè l’Esperit Sant ha promès assistir i guiar l’Església. Hi 
ha un ambient de pau, de confiança dels uns amb els altres; els diversos pen-
saments i sensibilitats son enriquidors. 

Corresponsabilitat. Tots som Església i Déu compta amb tots. l’Assemblea 
Sinodal, presidida pel Bisbe (qui més escolta), no es distribueix per càrrecs. 
Tots tenim el mateix dret i oportunitat per intervenir. 

Pregària. Som conscients que la força vindrà de Déu. Hi hem de posar 
la nostra intel·ligència i saber, però el timó de l’Església el porta Déu. Per 
això tots podem participar en el Sínode amb la pregària. Això és molt i molt 
important.

Decisions en comunitat. Discernir, es a dir, fer un procés per intentar veure 
entre tots què és el que Déu ens demana. Això marcarà un estil de fer que 
amararà a tota la nostra diòcesi. 

Senzillesa i esperança. No cal esperar cap gran document. Déu parla sense 
fer molt soroll i demanar coses senzilles, confiant en ell. Fer allò que està al 
nostre abast. Compartir els nostres talents. Esperança, perquè caminem amb 
Jesús!

Hem demanat a les manlleuenques que ens compartissin breument la seva 
experiència:

“L’assemblea sinodal és molt plural tal i com ho és la realitat de la nos-
tra Església diocesana. I aquesta pluralitat es traduirà en aportacions molt 
diverses que ens enriqueixen a tots i que ajudaran a revitalitzar la vida de 
les nostres comunitats cristianes.” Irene Autet.



“Per mi és un regal poder participar a l’Assemblea Sinodal i vull do-
nar gràcies perquè descobreixo que aquest petit ramat que som l’Església 
de Vic podem fer molt per la societat actual amb tants problemes socials i 
personals. L’Església  podem  acompanyar a les persones que ho desitgin i 
transmetre aquest camí d’esperança i alegria que ens dona la fe cristiana i 
al mateix temps hem de fer el possible que tothom pugi conèixer missatge de 
Jesús”. Dolors Suriñach. 

“Com a membre de l’Assemblea del Sínode, he de destacar que aquest 
és molt positiu pels cristians. Impressiona la manera de com vivim el cris-
tianisme. La societat de consum, els valors i la mentalitat han fet perdre 
l’interès per la fe. La crisi de fe que tenen les famílies comporta la manca 
de Sagraments,  que són els que haurien d’enfortir tant els infants com els 
adolescents i els adults. 

El Sínode ens fa reviure i ens convida a fer una crida a totes les persones 
que s’han separat, pensant com i de quina manera podem omplir aquest 
buit”. Conxita Vilalta

aRRencada del cuRs
Durant aquest mes d’octubre a cada una de les tres parròquies de Manlleu 
s’ha convocat i reunit el Consell Parroquial. També el Consell d’economia. 
Han estat reunions on s’han començat a posar sobre la taula els reptes i ne-

Celebració d’inici de l’Assemblea Sinodal a la catedral de Vic.



santa maRia

MISSES
Dilluns 7, a les 9. Dimarts 8, a les 
9: Fina Verdoy (Sagrada Família). 
Dimecres 9, a les 9: Fabra Gaja 
Font. Dijous 10, a les 9. Diven-
dres 11, a les 9. Dissabte 12, a les 
20: Carme Bruch Casanovas. Diu-
menge 13, a les 12: Carme Canal.

GRàcia

MISSES
Dissabte 12, a les 19: esposos Pere 
Castañé i Madrona Casellas. Diu-
menge 13, a les 11.

sant Pau

MISSES
Dilluns 7, a les 19. Dimarts 8, a 
les 19 . Dimecres 9, a les 19. Di-
jous 10, a les 19. Divendres 11, a 
les 19. Dissabte 12, a les 18: Josep 
Parramon i Maria Serra. Diumen-
ge 13, a les 10: família Anfruns 
Espel.

EXÈQUIES
Enriqueta Martinez Aranda, de 86 
anys. Pg. Sant Joan, 199.
Concepció Ortega Miras, de 89 
anys. Avda. Pirineu, 28. 

cessitats que tenim, tant materials com de les persones. Ens agradarà do-
nar-ho a conèixer i enriquir-ho amb les aportacions de tots.

També està començant la catequesi i ja hem tingut una missa amb la pri-
mera trobada amb les famílies del curs. Hem gaudit d’un molt bon ambient. 

Altres grups també  estan en marxa.
Es un moment d’escoltar tot allò que portem dins, allò que ens fa patir i 

allò que desitgem per a les nostres parròquies i la ciutat. Entre tots anirem 
veient, fent camí junts, què és el que Déu ens demana que posem en pràctica. 
Tenim el tresor més gran que podem imaginar: Déu proper a nosaltres! Cal 
que això es noti en les nostres cares i en la vida de la parròquia!

david compte

Càritas 
Manlleu

TRUCA A LA PORTA
Fes el teu ingrés al compte de Càritas Manlleu

ES63 0182 9784 7002 0004 5674


