MANIFEST final de les 46 Jornades Estatals CPM.
CPM AVUI. Mirada oberta als signes del nostre temps
Valorem positivament la societat en que vivim:
Una societat més oberta, plural, i diversa culturalment. Una societat amb un millor accés a
l’educació i la sanitat, amb major igualtat de gènere, més solidaria i compromesa. Una societat
més informada, globalitzada i ràpidament connectada.
Reconeixem molt positivament en les parelles i les famílies més diàleg i autenticitat, amb
menor jerarquia. Atenem parelles molt més sinceres, més diverses en estats i situacions, amb
criteri propi, sovint amb una convivència prèvia i més coneixement mutu.
Ens preocupa en la nostra societat:
Un increment de l’individualisme, del consumisme i de l’usar i llençar. Una societat que dona
gran importància a la immediatesa, on, a banda d’estar en un món més comunicat, ha
augmentat l’aïllament, la solitud i l’egoisme.
Observem que en ocasions es dona més importància al projecte personal, laboral o
professional que al de parella. Això comporta, una falta de projecte comú i de compromís de
família. Provocant de vegades, un clima social que limita l’amor a una experiència dèbil i
superficial.
També ens preocupa una societat marcada per la velocitat i la provisionalitat, amb una falta
de temps i espai per al diàleg profund i gratificant, per al silenci, la interioritat i la espiritualitat.
En definitiva, una societat amb falta de sentit de transcendència i amb poca formació
espiritual. En aquest context, ens costa trobar un llenguatge per acostar a les persones la
transmissió de la fe. Reconeixem la nostra dificultat per gestionar adequadament o en positiu
la utilització de les tecnologies de comunicació.
En la nostra societat i en el nostre temps, ens comprometem a:
1. Millorar les nostres actituds en les acollides, intentant transmetre allò positiu de
l’experiència de parella. Volem ser testimonis de la vida matrimonial amb il·lusió i amb
realisme (amb les seves crisis i problemes). També volem acollir la diversitat de les
persones allí on estiguin i promoure valors evangèlics i d’esperança.
2. Potenciar el diàleg sense pors, intentant millorar la comunicació amb un llenguatge
comprensible i proper. Accedir i expressar-nos fora de la nostra zona de confort,
buscant espais pont.
3. Treballar amb les parelles a mig i llarg termini (en la continuïtat), entenent el
matrimoni com a vocació al llarg de la vida. Volem promoure el projecte comú de
parella i conscienciar la necessitat d’un acompanyament en el seu camí.
4. Treballar la interioritat, comprometent-nos a nivell personal, de parella i de moviment
a afavorir espais de reflexió, que permetin discernir i pensar.
5. Animar-nos a utilitzar nous llenguatges, incorporant les noves tecnologies com a nous
recursos, de forma positiva i humana.

