També les institucions. Sí, «Sortim!»
Dm, 29/05/2018 per Andreu Ibarz Mellado
Colloquium Salutis
Fa ben poques setmanes s’ha presentat el document Sortim! Orientacions i
propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona per
promoure el nou Pla pastoral diocesà. El text, que suposa una veritable crida a
les persones, comunitats i institucions, requerirà un temps d’assimilació i,
especialment, el conreu d’un seguit de disposicions que són cabdals en aquest
camí. El mateix pròleg esmenta la col·laboració i la solidaritat, el servei als pobres,
el caràcter obert del text, l’espiritualitat, la crida a la conversió...
En llegir les propostes és obvi entreveure la importància que hauran de
tenir les institucions. Per aquest motiu, remarcaria algunes consideracions. La
primera consisteix a facilitar i organitzar temps de lectura i anàlisi
compartida en el si de les organitzacions. Hem d’afavorir que més enllà dels
responsables, els diversos membres i equips coneguin l’abast del document. La
segona, trobar l’equilibri entre una vida espiritual de conversió i l’anàlisi de
la realitat amb una mirada renovada. És important assenyalar que les
propostes venen antecedides per unes orientacions que s’han d’interpretar com
una exigència d’acció però, també, d’observació i de reflexió rigorosa. La tercera
suposa la localització dels focus de compromís propis de cada institució
—segons la seva peculiaritat— amb una actitud oberta. En definitiva, assumir les
propostes explícites, les implícites i totes aquelles derivades de les exploracions
dels escenaris pastorals, socials, etc. La quarta, una veritable activació de la
creativitat en la manera de fer i parlar. També la necessària capacitat de
treballar eclesialment tot construint xarxes, sumant esforços, col·laborant
entre institucions. Massa vegades hem caigut en una mena d’endogàmia.
Finalment, analitzar el sentit d’aquest «sortim!» quan les institucions ja són
força referents pel seu acolliment i obertura. Voldrà dir potenciar
l’acompanyament, obrir nous projectes, explicitar més la identitat...? Sens dubte,
les institucions tenen pel davant un treball apassionant.
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