INTRODUCCIÓ
Des de l’inici del Procés Assembleari, presentat el mes de setembre de l’any 2012, hem
treballat 3 Qüestionaris de reflexió i debat contestats per una cinquantena de grups i
que s’apropa a la participació d’unes quatre-centes persones.
Recordau que es tracta del Qüestionari 1, treballat a la primera jornada del procés
tenguda a Binissalem; el Qüestionari 2, respost per grups d’Acció Social o altres agents
constituïts en el mateix territori de Palma i Part Forana; i el Qüestionari sobre
l’espiritualitat com a resposta a la ponència de Vicente Altaba que fou debatut a la
segona jornada del Procés celebrada a Manacor.
Fruit d’aquest treball de tants participants són aquestes 5 línies de força que ara vos
presentam i que volen respondre amb fidelitat a les aportacions riques i àmplies de
tots els grups. Evidentment quan una tasca tan participada s’ha de resumir sempre hi
ha detalls concrets que queden al marge, però sí que ha estat recollit l’esperit de tot el
contingut del treball fet.
A l’hora de respondre al Qüestionari 3 que també us adjuntam, convindrà tenir en
compte aquestes cinc línies de força des de les quals estan formulades les preguntes.
Per altra banda també és desig de la comissió del Procés que les respostes a les
preguntes siguin concretes per poder, a partir d’aquí, proposar les línies del nou Pla
Estratègic per a l’any 2014. El termini final per entregar les respostes del Qüestionari 3
treballades pels grups és el mateix dia de la jornada, 18 de maig.
La jornada a La Porciúncula respon a la voluntat de completar tot aquest camí del
Procés amb la dimensió experiencial d’alguna Càritas diocesana de la Confederació de
Càritas Espanyola i d’algunes Càritas de casa nostra. Aquestes experiències escoltades i
dialogades podran ser referència de cara a la proposta programàtica de Càritas
Mallorca els propers anys.
Finalment us avançam que de cara a l’inici del proper curs 2013-2014 tendrem una
jornada de conclusió i programació de la nova etapa que ha d’emprendre Càritas
Mallorca els propers anys.
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1ª En relació a la mateixa institució es proposen tres eines per tal que sigui capaç
de ser transformadora de la societat:
L’anàlisi de la realitat per tal que l’acció de Càritas respongui a les necessitats
reals descobrint el canvi de perfil de les persones ateses, la proximitat de la
pobresa i la cronificació produïda per la mateixa crisi.
L’acompanyament en el mateix territori amb la creació i consolidació de vincles
entre tots els agents: responsables parroquials, voluntaris, professionals
contractats i altres agents de pastoral per tal de consolidar l’acció social dins la
comunitat.
La coherència recolzada en accions significatives fetes de gestos, de projectes,
de formes de fer i ser que donaran raó de la mateixa missió que ens hem
proposat en el Pla Estratègic.

2ª En relació a les persones ateses (participants/ acompanyats):
-

-

Reconeixement de la dignitat de tota persona en referència a l’espiritualitat
trinitària (fills de Déu i germans entre tots) això suposa aquestes qualitats “d’un
bon artesà”: tendresa, estimació, empatia, proximitat, respecte, paciència,
constància i senzillesa.
Reciprocitat de tracte i de valoració entre el participant i l’acompanyant: un
aprenentatge mutu que es crea des de la proximitat i l’empatia.

3ª En relació als agents (voluntaris, professionals contractats, responsables
pastorals):
-

Necessitat de formació permanent davant les noves realitats que ens vénen de
fora i la mateixa essencialitat de Càritas com a ser viu.
Opció per la qualitat més que per la quantitat i valoració de la feina ben feta.
Plus d’un discerniment reflexionat, compartit, consensuat.

4ª En relació a la comunitat cristiana (parròquia , arxiprestat, diòcesi):
-

Fer sensible la comunitat parroquial envers l’acció de Càritas (parroquial i
diocesana) per una mútua complementarietat.
Procurar una millor organització i planificació del treball dels grups d’Acció
Social (GAS)
Crear vincles de proximitat amb el responsable de la comunitat.
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-

Afavorir la corresponsabilitat amb els altres grups parroquials o Consell de
Pastoral: catequesi, litúrgia, cor...
Potenciació de la interparroquialitat: comunicació, projectes comuns...
Renovació del Consell Directiu Diocesà on hi ha representats els diferents
arxiprestats.
Ser capaços de fer una denúncia de cap a l’interior de la mateixa església.

5ª En relació a la societat:
-

Sensibilitzar respecte de la realitat de vulnerabilitat i pobresa, i respecte de
l’acció que fa Càritas enmig de la societat.
Denunciar des del mateix Evangeli amb paraula clara, llenguatge entenedor,
missatge contundent i crític.
Ser transmissors d’esperança malgrat dificultats i desànims.
Aportar la dimensió de l’espiritualitat des de l’assossec i pau interior.
Ser impulsors del treball en xarxa amb altres entitats i agents socials.
Cuidar la comunicació emprant les noves tècniques i mitjans d’informació i
difusió.
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