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SORTIM! 

Orientacions i propostes per a una conversió pastoral 
a l’arxidiòcesi de Barcelona 

 
 

Activitats que es proposen en el marc de l’acolliment 
del document del nou Pla Pastoral 

 
 

 
Títol de l’activitat:  “Panot amb realisme” 
 
 
Objectiu: Situar-nos davant el nou Pla Pastoral des d’una mirada global i 
realista per redescobrir aspectes que poden incidir positivament o limitar-ne el 
desenvolupament. Possibles accents d’anàlisi (es pot adequar als interessos o 
necessitats de cada realitat): 

- Actius de la comunitat 
- Realitats que fan nosa (tangibles o intangibles) 
- Necessitats de la comunitat 

Material:  
- Document “Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a 

l’arxidiòcesi de Barcelona” 
- Un gran panot en blanc (2 m x 2 m) 
- Un lloc per enganxar el panot 
- Post-its de colors 

Dinàmica: Personal (o en petits grups) i posada en comú posterior. A partir de 
la lectura de les “Orientacions i propostes” de cada eix, formular a través d’una 
paraula o frase molt breu una d’aquestes opcions: 

 Actius actuals de la comunitat (tangibles o intangibles) que poden 
afavorir el desenvolupament del Pla Pastoral. 

 Realitats (tangibles o intangibles, 
internes o externes) que fan nosa per 
desenvolupar el Pla Pastoral. 

 Necessitats concretes (tangibles o 
intangibles) de la comunitat per 
desenvolupar les diverses 
orientacions i propostes. 

Enganxar cada expressió al panot, en 
concret, al cercle corresponent. 
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Llegir, comentar i valorar el resultat. Possibles pistes: Quins eixos han 
quedat més “plens”. Què pot significar això? Quines coses s’han reiterat 
més? 

Durada aproximada: 1 h 30 min 
 
 
 
 
Títol de l’activitat:  “Panoràmica del present pastoral” 
 
 
Objectiu: Fer una primera aproximació a cada proposta del nou Pla Pastoral 
sota la mirada de les realitzacions. 
Material:  

- Document “Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a 
l’arxidiòcesi de Barcelona” 

- Fitxes (segons model adjunt) 
Cartolines o paper de color blanc amb 4 columnes (mida A4) 

- Un lloc ampli per enganxar les fitxes 
- Retoladors 

Dinàmica: Per grups 
Es divideix el document i cada grup treballa un eix, en concret, les seves 
propostes. 
Sobre cada proposta es treballen tres aspectes: 

• Nivell de realització actual (color) 
Podem escollir tres colors indicatius: vermell (poques 
realitzacions pastorals i molt lluny del document); taronja 
(algunes realitzacions); verd (força realitzacions). 

• Nivell de realització actual (percentatge) 
• Descripció de les principals realitzacions o actius 

 
ÀMBITS Núm. 

proposta 
Nivell de 

realització 
actual 
(color) 

Nivell de 
realització 

actual  
(%) 

Principals realitzacions o 
actius 

 
 
EXEMPLE 
FITXA  
 

 

 
     3.1. 

 
 

  
 
    
    60% 

 

Hem treballat el 
document del sínode. 

Tenim un o dos grups de 
joves que hi participen 

activament. 
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Un cop acaba una proposta es fa la següent fins a l’acabament de l’eix. 
Un cop acabada la tasca, cada grup enganxa horitzontalment (per eixos) 
les seves fitxes. Presentació de les fitxes i diàleg posterior. 

Durada aproximada: 3 h 
 
 
 
 
Títol de l’activitat:  “Sortim! una interpel·lació per al futur” 
 
 
Objectiu: Prioritzar les propostes del nou Pla Pastoral en funció de la realitat 
local. 
Material: 

- Document “Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a 
l’arxidiòcesi de Barcelona” 

- Fitxes (segon model adjunt) 
Cartolines de color blanc amb 4 columnes 

- Un lloc ampli per enganxar les fitxes 
- Retoladors 

Dinàmica: Per grups 
Sobre cada proposta es treballen tres aspectes: 

• Nivell de prioritat per al futur 
Podem escollir tres nivells: baix; alt; molt alt. 

• Objectiu a proposar-nos 
Fer una breu descripció. 

• Principals accions 
Fer una breu descripció. 
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ÀMBITS Núm. 

proposta 
Nivell de  
prioritat 

per al futur 

Objectiu a 
proposar-

nos 

Principals accions 

 
 
 
 
EXEMPLE 
FITXA “B” 
 

 
 
 

 
 

3.1. 

 
 
 

 
 

Molt alt 

 
 

 
 

Activar 
canals reals 
per “escoltar 
els joves”. 

Convidar grups de 
joves i compartir les 
seves inquietuds. 

Analitzar documents 
sobre la realitat dels 

joves. 
Escollir dos membres 
de la comunitat amb 
un encàrrec específic 
per a la pastoral de 

joves. 
Incrementar el vincle 
amb la delegació de 

joventut. 
 
 
Un cop acaba una proposta es fa la següent fins a l’acabament de l’eix. 
Un cop acabada la tasca, cada grup enganxa horitzontalment (per eixos) 
les seves fitxes. 
Presentació de les fitxes i diàleg posterior. 
Classificar les propostes per nivell de prioritats. Comentar, especialment, 
les assenyalades com a prioritàries (les de nivell molt alt). 

Durada aproximada: 3 h 


