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Aquest curs 2018 – 2019 volem respondre a la crida que se’ns feia al Pla 
Pastoral per tal de promoure l’acompanyament a la vida de la nostra 
diòcesi. L’any passat vam fer una proposta per a iniciar aquest 
acompanyament, i també vam tenir la primera trobada per 
acompanyar als qui acompanyen. 
Aquest curs, ens animem a posar-ho en pràctica!!! 
En aquest document trobareu el Capítol IV de l’Instrumentum laboris 
del Sínode dels bisbes 2018 Els joves, la fe i el discerniment vocacional. 
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CAPÍTOL IV. L’ART D’ACOMPANYAR 

120. Tota la tradició de l’espiritualitat insisteix en com n’és de fonamental 
l’acompanyament, especialment durant el procés de discerniment 
vocacional. Els joves de la reunió pre-sinodal van expressar reiteradament 
la mateixa necessitat, emfatitzant de manera particular la importància del 
testimoni i de la humanitat dels acompanyants. També moltes conferències 
episcopals subratllen que els joves demanen disponibilitat per aquest servei 
als responsables eclesials i posen en evidència que sovint els resulta difícil 
assegurar-lo.   

“Acompanyament” es diu de moltes maneres 

121. «Tots els joves, sense cap excepció, tenen el dret a ser acompanyats en 
el seu camí» (Document preparatori III, 2). L’acompanyament vocacional és 
un procés capaç d’alliberar la llibertat, la capacitat de do i d’integració de 
les diferents dimensions de la vida en un horitzó de significat. Per aquesta 
raó, un acompanyament autèntic s’esforçarà per presentar la vocació no 
com un destí preestablert, una tasca per a realitzar, un guió ja escrit, que 
s’accepta descobrint com ser bons executors. Déu es pren seriosament la 
llibertat que va donar als éssers humans i respondre a la seva crida és un 
compromís que requereix treball, fantasia, audàcia, disponibilitat per 
procedir fins i tot per intents.  

122. Les respostes rebudes mostren que algunes conferències episcopals 
entenen l’acompanyament en sentit “ampli” (incloent reunions ocasionals, 
bons consells, moments de confrontació sobre diferents temes), per a 
d’altres és quelcom molt específic en la perspectiva d’un  “coaching cristià”. 
Els qui acompanyen poden ser homes i dones, religiosos i laics, parelles; a 
més, la comunitat juga un paper decisiu. L’acompanyament dels joves per 
part de l’Església assumeix així una varietat de formes, directes i indirectes, 
que intercepta una pluralitat de dimensions i utilitza múltiples instruments, 
segons el context en el que es col·loca i el grau de participació eclesial i de 
fe de qui és acompanyat.  
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Acompanyament espiritual 

123. Moltes conferències episcopals veuen l’acompanyament espiritual 
personal com un lloc privilegiat, i en molts casos, únic, per al discerniment 
vocacional. De fet, és una oportunitat per aprendre a reconèixer, 
interpretar, escollir des d’una perspectiva de fe, escoltant allò que l’Esperit 
suggereix en la vida quotidiana (cf. EG 169-174). En la relació 
d’acompanyament personal és important ser conscients de les diferències 
entre un enfocament masculí i un femení, tant pel que fa als acompanyants, 
com en relació als qui són acompanyats. En això cal salvaguardar  i 
aprofundir la riquesa de la tradició que parla de la paternitat i la maternitat 
espirituals.  

124. L’acompanyament espiritual té trets característics que el distingeixen 
d’altres formes d’acompanyament personalitzat com 
counseling, coaching, mentoring, tutoria, etc. Però també hi ha relacions i 
connexions. Per evitar perdre la unitat de la persona i la integralitat de la 
relació d’acompanyament, és necessari explorar la complementarietat entre 
l’acompanyament espiritual en sentit estricte i les altres formes de 
proximitat en les quals, dins de la vida quotidiana, poden sorgir figures que 
sàpiguen ajudar a discernir i a contribuir a la formació de la consciència i 
de la llibertat.  

Acompanyament psicològic 

125. Com ensenya el papa Francesc, «el discerniment espiritual no exclou les 
aportacions de savieses humanes, existencials, psicològiques, sociològiques 
o morals. Però les transcendeix» (GE 170). En particular, és important 
assenyalar què distingeix l’acompanyament espiritual del psicològic o 
psicoterapèutic, que també, si està obert a la transcendència, pot ser 
crucial per al camí d’integració i creixement. El segon focalitza l’atenció en 
els recursos, els límits i l’evolució de la persona per a realitzar els propis 
desitjos. L’acompanyament espiritual, en canvi, apunta específicament a 
desencadenar en la pregària un diàleg íntim entre la persona i Déu, partint 
de l’Evangeli i de tota l’Escriptura, per trobar la manera més personal de 
respondre a la crida del Senyor. Una bona pedagogia permetrà incorporar  
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la dimensió psicològica en l’acompanyament espiritual: no només escolta i 
empatia, sinó també discerniment en la confrontació amb la Paraula; no 
només confiança, sinó també lluita reconeixent que l’alegria de l’Evangeli 
desperta la grandesa del desig; no només conreu dels somnis, sinó també 
passos concrets en els camins estrets de la vida.   

Acompanyament i sagrament de la reconciliació 

126. El carisma de l’acompanyament espiritual no està vinculat 
necessàriament amb el ministeri ordenat. En la tradició antiga, pares i 
mares espirituals són laics, freqüentment monjos, però no clergues. La 
pràctica que el col·loca entre els papers del prevere corre el risc de 
restringir-lo a un diàleg que sovint se sobreposa amb la celebració del 
sagrament de la penitència. Malgrat la seva proximitat, el ministre de la 
reconciliació i l’acompanyant espiritual tenen diferents finalitats, mètodes i 
llenguatges. L’acompanyament vocacional, en el sentit estricte, no és 
“matèria” específica i pròpia del sagrament de la reconciliació, que és el 
perdó dels pecats; no obstant això, la trobada en el sagrament amb la 
misericòrdia de Déu és indispensable per continuar el camí. Finalment, s’ha 
de reconèixer que en la relació entre acompanyament i sagrament, les 
múltiples tradicions espirituals han madurat sensibilitats diferents.  

Acompanyament familiar, formatiu i social 

127. Els contextos on es desenvolupa la vida ordinària ofereixen nombroses 
oportunitats per una proximitat que es torna acompanyament en el procés 
de creixement, en un sentit específicament espiritual o més àmpliament 
humà. Hi ha situacions en les que aquest acompanyament està dins de les 
tasques institucionals dels qui el realitzen, i altres vegades es basa en la 
disponibilitat, capacitat i compromís de les persones involucrades.  

Diverses conferències episcopals assenyalen el paper indispensable que la 
família juga en el discerniment vocacional, especialment quan els pares 
representen un model de fe i de dedicació que és font d’inspiració: els pares 
són sempre els primers testimonis, i ho són encara més en els contextos 
marcats per escassetat de ministres ordenats. No obstant això, també  
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s’assenyalen casos oposats, és a dir, quan l’èmfasi que la família posa en 
l’èxit, en termes econòmics o de carrera, acaba obstaculitzant la possibilitat 
d’un seriós camí de discerniment vocacional. Algunes vegades, el fracàs 
familiar porta els joves a desil·lusionar-se de la possibilitat de planificar el 
futur en termes d’esperances a llarg termini.  

L’acompanyament, fins i tot sota diferents noms, està en el centre d’atenció 
de molts sistemes de formació, tant a nivell escolar com universitari. Abans 
de ser una tasca d’algunes figures específiques, és una actitud pedagògica 
de fons i una mentalitat que impregna tota la comunitat educadora. Fins i 
tot la tutoria en la formació professional, en perspectiva d’iniciar a treballar, 
és molt valuosa. Com ho especifiquen diverses conferències episcopals, 
aquests tipus d’acompanyament són «el canal més important a través del 
qual escoles, universitats i altres institucions educatives contribueixen al 
discerniment vocacional dels joves», a més d’una oportunitat per estimular 
en enfocament crític de la realitat des d’una perspectiva cristiana i des de 
l’escolta de la veu de Déu.  

Finalment, hi ha molts altres contextos, papers i professions on els adults 
que entren en contacte amb els joves, potser a partir de problemes 
específics, poden exercitar un paper d’acompanyament que afavoreix la 
seva maduresa humana o la solució de nusos problemàtics: podem pensar 
en el paper dels entrenadors en l’àmbit esportiu, en qui té tasques 
educatives o treballa en diferents tipus d’institucions (presons, diversos 
tipus de comunitats d’acollida, consultoris, ambulatoris) o realitza certes 
professions (metges, psicòlegs, docents, etc.). Encara en allò més específic 
de les seves funcions, fins i tot professionals, és necessari reconèixer que 
aquestes formes d’acompanyament també poden tenir un valor espiritual i 
exercir un paper en un procés de discerniment vocacional.  

Acompanyament en la lectura dels signes dels temps 

128. Els joves són desafiats per la realitat social a què s'enfronten i que 
sovint desperten fortes emocions en ells: la seva lectura requereix un 
acompanyament i pot convertir-se en un instrument per identificar els 
signes dels temps que l’Esperit posa a l’atenció dels joves i de l’Església. La 
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ràbia dels joves per la corrupció desenfrenada, la creixent desigualtat 
estructural, el menyspreu per la dignitat humana, la violació dels drets 
humans, la discriminació contra les dones i les minories, la violència 
organitzada i la injustícia, no sembla que hagi estat presa amb la deguda 
consideració en les respostes de les conferències episcopals. A les 
comunitats cristianes sembla que no hi ha espais per discutir aquests 
problemes. En moltes parts del món, els joves es troben enmig de la 
violència, com actors o com a víctimes, i són fàcilment manipulats pels 
adults. Responsables religiosos i polítics sense escrúpols saben explotar les 
aspiracions idealistes dels joves per al seu propi benefici. En altres 
contextos, la persecució religiosa, el fanatisme religiós i la violència política 
estan eradicant dels cors dels joves l’esperança d’un futur pacífic i pròsper. 
També sobre aquestes fronteres s’ha de confrontar la capacitat profètica 
d’acompanyament de l’Església.  

Acompanyament en la vida quotidiana i de la comunitat eclesial  

129. Finalment, hi ha un acompanyament quotidià, freqüentment silenciós 
però no per això secundari, ofert per tots aquells que amb el seu testimoni 
interpreten la vida d’una manera plenament humana. Igualment fonamental, 
també des d’una perspectiva vocacional, és l’acompanyament de la 
comunitat cristiana en el seu conjunt que, a través de la xarxa de relacions 
que genera, proposa un estil de vida i acompanya als qui emprenen el seu 
camí cap a la pròpia forma de santedat. Com afirma un dicasteri vaticà, 
«l’aspecte individual de l’acompanyament en el discerniment només pot ser 
fecund si s’insereix en una experiència cristiana teologal, fraterna i fecunda. 
De la comunitat neix, de fet, el desig del do de si mateix, pressuposat del 
correcte discerniment de les maneres específiques de viure’l». 

Les qualitats dels qui acompanyen 

130. El qui acompanya està cridat a respectar el misteri que cada persona 
engloba i a confiar que el Senyor ja està obrant en ella. L’acompanyant està 
convidat a ser conscient que representa un model que influeix per allò que 
ell és, abans que per allò que ell fa i proposa. La profunda interacció 
afectiva que es crea en l’espai de l’acompanyament espiritual –no per  
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casualitat la tradició s’expressa parlant de paternitat i maternitat 
espirituals, per tant d’una profundíssima relació generativa- requereix a 
l’acompanyant una sòlida formació i una disposició a treballar abans que 
res sobre si mateix des d’un punt de vista espiritual i, en certa mesura, 
també psicològic. Només d’aquesta manera podrà autènticament posar-se 
al servei, en l’escolta i en el discerniment, i evitar els riscos més freqüents del 
seu paper: substituir a qui acompanya en la seva recerca i en la 
responsabilitat de les seves decisions, negar o eliminar el sorgiment de 
problemàtiques sexuals i finalment, superar les fronteres involucrant-se 
d’una manera impròpia i destructiva amb aquells que està ajudant en el 
camí espiritual, fins a la possibilitat d’arribar a veritables abusos i 
dependències. Quan passa això, a més dels traumes generats en les 
persones involucrades, es difon un clima de desconfiança i por, que 
desanima la pràctica de l’acompanyament.  

131. Un cert nombre de conferències episcopals és conscient que 
l’acompanyament és un servei exigent des del punt de vista de les qualitats 
personals de qui el realitza: «Els joves sol·liciten [...] acompanyants eficaços, 
dignes de confiança, plens de fe; imitadors de Crist que viuen una vida 
autènticament feliç promovent una relació amb Déu i amb l’Església». El 
papa Francesc recordava que l’acompanyant ha de saber generar 
confiança i ser una persona sàvia, «que no té por de res, que sap escoltar i 
que té el do del Senyor per dir la paraula justa en el moment just» (Reunió 
presinodal, resposta a la pregunta 2). 

132. Els joves de la Reunió Presinodal tracen amb precisió el perfil de 
l’acompanyant:  «Que sigui un autèntic cristià compromès amb l’Església i 
amb el món; que busqui constantment la santedat; que comprengui sense 
jutjar; que sàpiga escoltar activament les necessitats dels joves i pugui 
respondre’ls amb gentilesa; que sigui molt bondadós, i conscient de si 
mateix; que reconegui els seus límits i que conegui l’alegria i el sofriment que 
tot camí espiritual comporta» (Reunió pre-sinodal 10). Als ulls dels joves és 
especialment important el reconeixement de la seva humanitat i fal·libilitat: 
«Algunes vegades, els acompanyants són posats sobre un pedestal, i per 
això quan cauen provoquen un impacte devastador en la capacitat dels 
joves per involucrar-se en l’Església» (Reunió pre-sinodal 10). També 

7 



 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

agreguen que «els acompanyants no haurien de dur els joves a ser 
seguidors passius, sinó més aviat a caminar al seu costat, deixant-los ser els 
protagonistes del seu propi camí. Han de respectar la llibertat que el jove té 
en el seu procés de discerniment i oferir-los eines perquè ho facin bé. Un 
acompanyant ha de confiar sincerament en la capacitat que té cada jove de 
poder participar en la vida de l’Església. Per això, un acompanyant 
simplement ha de plantar la llavor de la fe en els joves, sense voler veure 
immediatament els fruits del treball de l’Esperit Sant. Aquest paper no 
hauria de ser exclusiu dels sacerdots i de la vida consagrada, sinó que els 
laics haurien de poder igualment exercir-lo. Finalment, tots aquests 
acompanyants haurien de beneficiar-se d’una bona formació permanent» 
(Reunió pre-sinodal 10). 

L’acompanyament dels seminaristes i dels joves consagrats 

133. «L’acompanyament personal representa un instrument indispensable de 
la formació» (RFIS 44) dels seminaristes, però la mateixa consideració es pot 
estendre amb facilitat als religiosos i a les religioses en formació. En primer 
lloc, és un servei al discerniment vocacional i a l’autenticació dels carismes: 
tant les persones individuals com l’Església necessiten verificar les seves 
eleccions: per aquest propòsit, és indispensable que qui acompanya 
conservi dins seu un espai veritable de llibertat: donar confiança requereix 
renunciar a formes de control poc transparents, mentre que el 
descobriment de la possibilitat d’interrompre el procés de formació i l’ajuda 
per descobrir una ubicació diferent no poden ser exclosos a priori, ni 
considerats com una derrota, fins i tot en situacions de falta de ministres 
ordenats i de consagrades i consagrats. Al mateix temps, aquest 
acompanyament serà un servei a la maduresa humana i cristiana dels qui 
estan en formació i una veritable inversió formativa, que tindrà com a 
objectiu posar a disposició dones i homes que  tinguin les qualitats per 
poder, al seu torn, acompanyar altres a descobrir la seva vocació i a seguir-
la. L’acompanyament s’aprèn abans que res acceptant ser acompanyats. 

134. L’experiència dels formadors mostra que els candidats al ministeri 
ordenat i a la vida consagrada són joves del nostre temps i comparteixen 
amb els seus coetanis els trets característics d’una cultura i un enfocament 
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del món, començant per l’omnipresència de les xarxes socials i de la 
comunicació digital. L’acompanyament ha d’apuntar a un aprofundiment de 
la vida espiritual personal, com també de l’entusiasme apostòlic, promovent 
la integració d’esforços, desil·lusions i moments d’aridesa. On sorgeixen 
dificultats a nivell psicològic, un acompanyament específic, juntament a 
l’acompanyament espiritual, serà de gran ajuda. Al mateix temps, 
l’acompanyament espiritual tindrà com a objectiu evitar la dispersió, 
ajudant la persona a arrelar-se en l’etapa que està vivint, si bé provisòria, i 
no viure esperant el moment en què acabarà la formació. La trobada amb el 
Senyor es juga en el present, també per aquells que viuen en una casa de 
formació.  

135. Un desafiament que el nostre temps planteja cada vegada més 
intensament és la integració de les diferències. Especialment en aquells 
contextos formatius que reuneixen persones de diferents països i cultures, 
els joves hauran de ser acompanyats per afrontar la confrontació 
intercultural, entrenant-se així a allò que l’ambient social els exigirà quan 
acabin la formació. Si d’una banda els joves estan predisposats a la trobada 
amb altres cultures, d’altra banda tenen reals dificultats per confrontar-se 
amb la diferència, ja que provenen d’una societat que utilitza potents 
instruments d’immunització vers les diversitats, pretenent a vegades negar-
les, uniformar-les o desvaloritzar-les.   

136. L’acompanyament serà també crucial per tenir en compte els itineraris 
de procedència, avui cada vegada més diferenciats per edat en el moment 
d’ingressar, nivell d’educació, processos formatius, experiències 
professionals i afectives prèvies, procedència eclesial (parròquies, 
associacions, moviments, etc.). L’acompanyament és un instrument clau per 
a permetre una personalització real del procés de formació que els joves 
demostren apreciar, en canvi troben mortificants les propostes 
estandarditzades. Això també podrà referir-se a allò específic de 
l’acompanyament didàctic en el procés dels estudis.   
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Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res, 

però ja que vós ho dieu calaré les xarxes. 
Lc 5, 1 – 11 

 
 

1. Et sembla que pots incorporar l’ACOMPANYAMENT al teu servei com a 
agent de pastoral amb adolescents i joves? 
 

2. Pots oferir-ho als adolescents i joves del grup de catequesi? 
I a aquells que no estan en cap grup? 
 

3. A tu, qui t’acompanya? Algú de la Comunitat d’Acompanyants pot fer-
ho. 
 

4. Coneixes els materials que oferim des del santfeliuJove? 
 

5. Comparteixes aquest servei amb algú més? 
Si no es pot fer a nivell de parròquia, podem fer-ho a nivell 
d’arxiprestat. 
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