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Els jovEs i El 
papa FrancEsc
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Canvis a l’Església
Es pot pensar que can-
viant quatre normes i 
un parell de dogmes ja 
tenim arreglat el tema 
de l’acostament als joves 
de l’Església. Doncs no. 
Almenys és el que diuen 
els joves cristians als qui 
hem donat la paraula en 
aquest número perquè 
ens expliquin com han 

viscut aquests primers 
mesos amb el papa Fran-
cesc. Coincideixen que 
el primer que cal és un 
canvi d’actitud, de ma-
nera de ser i de fer. I 
d’aquest canvi Francesc 
n’ha estat un model. 
Com quan fa uns mesos 
el Papa va dir allò de “no 
aclameu Francesc, acla-

meu Jesús”. Amb gestos 
com aquest s’hi senten 
més propers, més reco-
neguts i més en sintonia 
amb la vida que porten 
com a joves entre els 
joves. Són joves que 
gasten hores i hores a 
la parròquia, en grups 
de fe, en moviments i es-
plais, en acció social… I 

ara veuen com això pot 
ser un tema de conversa 
amb altres joves allun-
yats de la fe que veuen 
aquest Papa amb sim-
patia. Una reflexió que 
també comparteixen 
els agents de pastoral a 
qui hem preguntat so-
bre l’acollida del papa 
Francesc a Catalunya. 



El Papa va demanar “enrenou” 
als joves. Per parlar d’això, 
hem assegut al voltant d’una 

taula a la seu de la Delegació de 
Pastoral de Joventut de Barcelona 
quatre joves procedents de diver-
sos àmbits pastorals de Catalunya, 
perquè ens expliquin quin enrenou 
voldrien. Deixant-los fer el que diuen, 
segurament moltes coses estarien 
solucionades.

Fins ara, havíeu seguit gaire el que 
feia o deia el Papa? 

Glòria Barrete (GB): Quan sortia 
als mitjans, però no especialment.

Clara Roig (CR): És que Francesc 
surt més. Abans el papa només sortia 
per escàndols. 

Marina Marchan (MM): En el nostre 
grup de Revisió de Vida, quan sortia 
un document important el llegíem. 
També havia vist Benet XVI a les 
JMJ de Colònia i de Madrid. Però a 
Francesc, que vaig conèixer a Rio, 
el veig molt diferent. Els dos papes 
anteriors, els havies de llegir amb 
l’acompanyament d’un mossèn per 
ajudar-te a entendre’ls. En canvi, 
Francesc és un mossèn gran de la 
parròquia, molt proper, molt amè.

Fins i tot entre milers de joves?
MM: Sí, ho transmet. Perquè nor-

malment no llegia i ens deia: heu de 
fer això, heu de fer allò, vinga, repe-
tiu amb mi, que no us sento… És una 
manera molt diferent de transmetre. 
A Rio vaig veure com no volia dir 
les coses ben escrites, sinó el que 
li sortia del cor.

CR: És que Francesc aconsegueix 
arribar a la gent d’Església i a la gent 
més allunyada. A la meva feina, en 
una escola pública, a vegades es par-

la del Papa a l’hora de dinar. Això no 
m’havia passat mai. I normalment 
quan es parlava d’Església tendia a 
ser una conversa negativa. 

MM: Fa servir un llenguatge que 
arriba a tothom i no utilitza paraules 
molt especialitzades que una persona 
de fora de l’Església no comprèn. 

Ignasi Escudero (IE): Sobre el llen-
guatge, jo vaig veure l’entrada de 
Benet XVI al Twitter com un intent 
a la desesperada per apropar-se als 
joves. És ridícul que ho faci un al-
tre des d’un gabinet de premsa. En 
canvi, Francesc no ha hagut de fer 
un esforç per canviar el llenguatge. 

Se li nota que ha trepitjat el carrer i 
que sap quins problemes té la gent. 

A més, no ens pren a la gent per 
imbècils, sinó que ens parla com a 
gent que entendrem el que ell vol dir. 
Especialment, amb una gran sensi-
bilitat estètica a través de símbols 
que no necessiten una encíclica per 
ser compresos. Amb la manera que 
va sortir al balcó el primer dia ja va 
fer una declaració de principis.  

En l’entorn pastoral juvenil, parlar 
d’entusiasme pel papa Francesc és 
exagerar?

GB: Al principi es podia pensar que 
s’acabava en dos dies, que era només 
la sorpresa inicial. Però fa sis mesos 
i continua. A mi sempre m’han costat 
els papes, els veia molt allunyats del 
que jo feia cada dia, de la gent del 
meu voltant, creia que no tocaven 
gaire de peus a terra i que no sortien 
al carrer. I ara la sensació és que tots 
estem al mateix nivell. He passat 
d’haver d’argumentar davant dels al-
tres que jo ben bé no penso això que 
diuen, a dir: aquest home parla igual 

Francesc, 
un papa 
que parla 
com els joves

taula rodona
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Moviment Juvenil Salesià i animadora 
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Centre Juvenil Martí Codolar de Barcelona. 



que jo. Ara, els dies que surt alguna 
cosa del Papa, quan arribo a la feina 
puc dir als meus companys: “Això és 
el que jo porto deu anys dient: que 
s’ha d’acollir la gent, no s’ha de tenir 
prejudicis i presentar només dogmes, 
càstigs i pecats”.

CR: No sé si entusiasme seria la 
paraula, però la gent jove (i la no tan 
jove) nota que el Papa primer mira 
la persona. 

GB: Et fa escoltar. Ja no canvies de 
canal. M’ho han dit amics. I ho veus 
sovint al Twitter: gent que diu que 
no és creient però que aquest Papa 
mola molt, o que n’és molt fan. 

Pel que diu, o perquè cau bé?
GB: Potser hi ha qui treu les frases 

de context i, per exemple, es pensa 
que ha defensat l’homosexualitat. 
Però ha dit: primer mireu la persona. 
O qui sóc jo per jutjar-la. Segurament, 
la gent que no és creient per aquest 
Papa no canviarà, però possible-
ment la gent que estava allunyada 
de l’Església jeràrquica farà un apro-

pament. En el meu entorn veig que 
no estem tan allunyats com fa un any. 

MM: Penso que els joves fan 
dues interpretacions, sobretot si 
es queden només en el que veuen 
per la tele. Una és la idea que re-
novarà l’Església, que deixarà de 
ser carca. No sé què farà, però tam-
poc no crec que canviï temes com 

l’homosexualitat o els preservatius 
com poden pensar alguns. I, després, 
hi altres joves que el veuen proper 
pel que fa, per com viu, com es re-
laciona o com passa del protocol.

IE: En aquest sentit, ell ha sabut 
posicionar-se ràpidament com una 
figura mediàtica. És un estrateg i ho 
ha tingut clar des del primer moment. 
En això és molt jesuïta, i ben fet que 
fa. Així obre moltes portes. I entu-
siasme, no ho sé. Potser més entre 
la gent del meu entorn que és llati-
noamericana. També s’ha de veure 
que com a societat estem una mica 
obsessionats. El papa ha passat de 
ser una figura inexistent en el dia a 
dia dels mitjans de comunicació a 
ser una obsessió. Una mica de calma.

Però sobretot a mi em sembla un 
referent en un sentit de conversió. 
D’una persona que en el seu govern 
com a provincial a Argentina va ser 
bastant dubtós, a veure’l avui com 
un exemple de coherència. Això em 
dóna confiança.

En grups més propers a anteriors 
papes, o seguidors seus, també hi ha 
aquesta recepció positiva. Agrada a 
tothom?

MM: Sí. Perquè no ha dit coses 
contràries a la tradició de l’Església, 
no s’està inventant res. Però té uns 
altres temes que Joan Pau II i Benet 
XVI i una altra manera de dir-ho. El 
seu interès és que sortim al carrer, 
que ens apropem a la gent, i siguem 
humils. Però també Joan Pau II és 
el que va posar el papamòbil per 
moure’s enmig de la gent. Hem d’anar 
veient.

CR: És el sentit de comunitat, i el 
transmet mostrant que el papa tant 
podria ser ell com un altre.

GB: O haver-se saltat aquest punt 
d’aura mística que li posaven al papa.  

Més enllà de l’interès mediàtic, 
això acosta els joves a l’Església? 

GB: Pot ajudar a la gent que tenia 
un interès per l’interior espiritual o 
que estava en recerca. Però no crec 
que hi hagi una conversió d’agnòstic 
a creient només amb la figura del 
papa. Aquest Papa té moltes feines 
per fer i si només li hem de deixar 
aquesta feina a ell, malament. Si tu 
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d’entusiasme però també moments 
d’anar seguint i prou. 

I quina és la vostra carta als reis? 
Què s’ha de canviar?

IE: A vegades quan sento això que 
l’Església s’ha d’apropar als joves, 
a mi em sona com una organització 
que es vol automantenir i autoabas-
tar de personal. És un error profund. 
L’Església ha de voler proclamar la 
salvació que ens proposa el Déu Pare 
i Mare a través de Jesús i a través de 
molts signes de la història. I dins de 
l’Església ho hem d’entendre tots, 
perquè és el mateix un bisbe amb 
cara llarga que un feligrès trist.  
El que cal és un canvi espiritual 
profund. 

A la Carta als Hebreus hi ha una 
definició de la fe que em sembla 
fantàstica: “Posseir anticipadament 
allò que s’està esperant”. Quan li 
ensenyes a un altre que tu has pos-
seït una promesa, és quan l’altre 
s’ho pot creure. 

CR: Potser ser més valents del que 
som. Estem acostumats a funcionar 
d’una altra manera. Massa acostu-
mats que la gent vingués. També cal 
ser més conscients que l’Església 
som tots. I que tot el que cadascú 
de nosaltres pugui dir, també arriba. 
Evidentment, jo com a Clara tindré 
un àmbit limitat, i si surto a la te-
levisió a El Convidat en tindré més. 
Però llavors encara has de pensar 
més el que dius, especialment la 
gent que surt als mitjans.

D’altra banda, des de Sant Feliu 
també ens preocupen molt aquests 
joves més adults que tenien grups 
de parròquia però que s’han casat 
o han anat a viure a un altre lloc i 
s’ha desfet el grup. Què fem? I qui 
acompanya al qui acompanya, als 
joves més grans que porten grups?

vas a una església i, per molt que 
hagis sentit el papa Francesc, quan 
arribes no t’acullen bé, te’n tornes 
cap a casa. 

CR: No n’hi ha prou amb la figura 
del papa. Els joves sobretot tenen 
tendència a seguir la cadena del que 
fa tothom i no crec que pel papa es 
plantegin aquesta necessitat. Per 
això ell vol “enrenou a les diòcesis”, 
als llocs on estem cadascú. Això és 
el que arriba a la gent que busca, no 
una persona molt mediàtica. 

IE: Jo faria meves les paraules del 
jesuïta Pedro M. Lamet quan explica 
que en aquest país la relació entre 
Estat i Església sempre ha passat pels 
rojos que cremaven esglésies o pels 
qui obligaven a tothom a creure. I 
els darrers anys l’esforç de l’Església 
espanyola ha estat fer actes multi-
tudinaris contra pràctiques que els 
joves d’avui en dia les tenen assumi-
des, i de condemna, condemna i més 
condemna. Per això hem d’anar a la 
base i veure què passa quan entres 
en una parròquia i qui t’acull.

GB: Les paraules i els gestos del 
papa Francesc haurien de marcar més 
la jerarquia eclesial, però el que ja 
podem fer és que les paraules del 
papa Francesc es facin realitat en 
nosaltres. Massa vegades hem sentit 

allò de jo sóc creient però no crec en 
l’Església. Doncs nosaltres podem 
ser un reflex de l’Església. 

MM: A Río de Janeiro ens deia: sor-
tiu al car rer, evangelitzeu, no esperis 
que et vinguin. I va esbroncar els 
bisbes perquè no podien ser “bis-
bes tristos”, us han de veure, no us 
podeu quedar a l’Església… 

CR: Com a joves cristians, ens hem 
de plantejar si vivim la fe com una 
rutina. Perquè tots tenim moments 

taula rodona
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GB: També moltes vegades estem 
sempre mirant només quants grups 
nous s’han creat, i no la qualitat. I això 
també ens porta a discursos light i ves-
tim activitats explícitament creients 
de passar-s’ho bé, meditació, chill-out, 
sopar-col·loqui... I la gent que no sap 
gaire bé on va, quan surt la paraula 
Bíblia o Jesús, se’n va. Per això jo crec 
que si a la gent li ho expliques bé, i ets 
un testimoni real de vida, veuen que 
no ets un ésser estrany, que ets com 
ells i que la teva creença et fa feliç… 
llavors això es transmet. 

A Europa, les estadístiques sobre les 
creences religioses entre els joves fan 
plorar. Com veieu el futur?

CR: Em fa la sensació que estem 
tocant fons i que encara en tocarem 
més. Però l’Església som tots, i tot 
el que cadascú faci pot afectar això. 
Menys gent eren al principi i fa dos 
mil anys que dura.

MM: Jo ho veig amb esperança. A 
Europa potser estem tocant fons, però 
en altres països s’estan aixecant i es-
tan millor que aquí fa cinquanta anys. 
L’Església no és només Catalunya i 
Europa. I d’aquí a cinc anys no tindrem 
les esglésies plenes, però per exemple 
veig els sacerdots nous que surten 
molt convençuts, que realment és la 
seva vocació.

IE: Jo veig molta petita comunitat 
de base, moltes coses noves, i estic 
esperançat per les coses petites que 
es van fent. Així, s’està caminant cap a 
una Església que s’acosta a la societat, 
i no quatre passos enrere com fins ara. 
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els teMes de seMpre
Homosexualitat, dones, reproducció... són els temes que surten sempre com a 
motiu d’allunyament de l’Església. És el que us preocupa? 
IE: Sempre ens han anat dient “estudia que sinó no tindràs feina” i després 
hem vist que estudiant tampoc no tens feina. Doncs és el mateix. Coses que 
des de l’Església es van repetint i es van sentint tota la vida, però que després 
xoquen amb la realitat. Quin Poble de Déu tenim? Doncs casats, divorciats, 
mares solteres, homosexuals… 
CR: A l’Església de base tothom té amics i familiars en aquestes situacions. I 
això no et fa tirar enrere. la sensació és aneu dient, que la gent ja fa una altra 
cosa. I també veus com molts mossens són els primers a acollir a tothom.
GB: En la meva vida, si divergeixo de no sé quin bisbe, la meva rutina no 
canvia. ni em sento ni més o ni menys estimada per Déu. la pregunta és si jo 
sóc coherent amb la meva fe i si faig mal a altres persones. 
CR: I a vegades et trobes en la necessitat de defensar segons quins comentaris 
que al final no dius res. 
MM: Aquests temes no ens preocupen tant perquè posem per davant la relació 
d’amor de la persona amb Déu i amb Jesús. Quan has fet aquesta experiència 
és quan pots transmetre aquest amor als altres, tinguis la formació que 
tinguis, i la resta ja vindrà després. Jo procedia d’una experiència d’Església 
més regida per les normes, i el canvi real va venir quan per sobre de les 
normes em vaig sentir estimada. Primer és la persona, que es trobi amb Jesús, 
i la resta ja vindrà. 
CR: és que a la llarga aquests grans tòpics tinc l’esperança que cauran. 
MM: també hem de veure que venim d’una societat amb una història de 
l’Església molt antiga i portem una tradició molt sòlida. En canvi, a Amèrica 
això és ben diferent. A Rio vam poder veure com en un barri d’una favela, 
mentre nosaltres reformem esglésies, allà les estan construint. I això s’aixeca 
només sobre la base de l’amor a Déu i als altres. S’assembla més al principi de 
Jesús amb els dotze apòstols.



reportatge

XXIII i del Concili. Comencem a res-
pirar”. Segons Borbonès, són coses 
que aniran a poc a poc, “perquè les 
coses no s’han de fer molt cridaneres, 
s’han de fer sòlides”, però “d’alguna 
manera veus la gent més alegre, més 
activa”.

La reflexió que aporta el jesuïta 
Jaume Flaquer, director de l’àrea teo-
lògica de Cristianisme i Justícia, és 
que “el més important que el papa 
Francesc està donant és esperança. 
L’esperança és transformadora i sen-
se esperança no es pot transmetre  
passió per Jesús. Aquest Papa ha re-
tornat a molts cristians un orgull ser 
de ser cristià i això provoca que en un 
entorn secular no ho amaguin tant”. 

Per Flaquer, aquest canvi ve donat 
també perquè “el papa Francesc re-

cull el millor de la tradició ignasiana 
i el millor de la tradició francisca-
na”, i la gent veu que “el resultat 
és Evangeli pur: un papa centrat en 
Jesucrist i que prioritza allò que prio-
ritza l’Evangeli”.  “Un papa profeta”, 
creu que veu la gent, i això “descon-
certa perquè estem acostumats que 
els profetes siguin gent de la base 
de l’Església i crèiem que era im-
possible combinar la representació 
institucional i la dimensió profètica”.

reconeguts
Aquesta dimensió la capta perfec-

tament la gent de Càritas, segons 
Borbonès: “Ens hi sentim molt re-
flectits i reconeguts”. “Ens parla 
d’estimar a tothom, d’estimar per-
què Déu ens ha estimat, d’estar prop 
dels qui sofreixen, sense entrar en 
consideracions moralistes, de sentir-
se germans dels altres germans. I 
nosaltres ja treballem a la frontera, 
a peu de carrer. Això és el que ja fem 
cada dia els 9.500 voluntaris que hi 
ha a Catalunya i els treballadors de 
Càritas”, explica. Un reconeixement 
que es valora més “quan a vegades, 
angoixats per la crisi i tantes no-
ves problemàtiques de pobresa, no 
podem resoldre-ho tot”. També, les 
paraules de Francesc els fan més fàcil 
“dir cada vegada més fort que Càritas 
és una tasca de tota l’Església”.

Aquesta és la línia que també 
va veure personalment confirmada 
el bisbe Piris quan va presentar a 
Francesc el projecte per convertir 

El papa Francesc està 
donant esperança, 
i l’esperança és 
transformadora

la simpatia mediàtica i popular 
del papa Francesc no té avui 
discussió. Però, més enllà del 

que surt per la tele, realment està 
canviant ja alguna cosa a l’Església? 
Ha arribat el papa Francesc a Cata-
lunya? La resposta sembla que és 
sí, segons els responsables de di-
versos àmbits de pastoral a qui hem 
formulat aquesta pregunta. Sense 
exagerar, però sí. Com diu el bisbe 
de Lleida, Joan Piris, “sense posar-lo 
en un altar, perquè llavors tothom el 
compara amb papes anteriors i això 
també és injust. Cadascú és com és 
i aporta el que aporta”. 

El bisbe Piris, que fa pocs dies va 
poder compartir una celebració i una 
breu trobada amb el papa Francesc 
a Santa Marta, diu que “en general 
la gent està agraïda” i que “capta 
les coses més enllà de l’anècdota i 
veu que realment és un papa obert 
i a l’abast de la gent”. De la seva 
trobada, reafirma en primera persona 
la proximitat que el Papa transmet 
a través dels mitjans: “Sempre vas 
amb una certa impressió per haver 
de parlar amb el papa, i resulta que 
el papa es posa al teu costat com 
un germà més. Tu vas amb preven-
ció per educació i per respecte, i ell 
t’allarga els braços, t’agafa i ja ha 
trencat qualsevol distància”. 

Piris també veu que “la gent que 
s’havia allunyat de l’Església, que 
havia creat certa distància, que havia 
deixat un grup o de freqüentar la 
parròquia, ara tornen. Tornen en el 
sentit que parlen i miren l’Església 
d’una altra manera”.

La presidenta de Càritas de Ca-
talunya, Carme Borbonès, també 
comparteix aquest criteri: “Ens està 
donant confiança”.  I afegeix que, 
ara, “coses que la gent duia a dintre, 
però que no sabia com manifestar, 
van sortint”, referint-se a “un excés 
de rigor racionalista que sentíem 
dins d’aquesta Església de l’Europa 
vella. Ell ha trencat aquest motllo i 
tornem a recuperar l’esperit de Joan 

J. ll. B.
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l’edifici de l’antic Seminari de Lleida 
en habitatges socials. “Endavant!, 
endavant! Coses com aquestes són 
les que necessitem avui en dia. Els 
pobres són la carn de Crist”, va ser 
la resposta del papa Francesc. Piris 
creu que aquestes iniciatives “la gent 
sap llegir-les”. El que voldria ara és 
que aquest suport del Papa, a més 
de fer créixer el nombre de volunta-
ris que sostenen el projecte, també 
animés el finançament: “Sense això 
no podem tirar endavant”. 

Una altra realitat en la qual Piris 
posa l’accent és la insistència del 
papa Francesc en la igualtat entre 
tots els membres de l’Església i de 
construir la col·legialitat que va que-
dar per fer després del Vaticà II: “A 
l’Església hi ha diferències de funció 
però no d’identitat, perquè el baptis-

me ens uneix en la mateixa dignitat. 
Això el papa ho repeteix moltes ve-
gades i pot ajudar a desclericalitzar 
una mica la imatge de l’Església i a 
donar el seu lloc al laïcat”.

En la mateixa direcció, Carme Bor-
bonès parla de l’empenta que pot 
suposar el papa Francesc per a la 
presència de la dona dins l’Església. 
“Ell mateix ha dit explícitament que 
no n’hi prou que les dones siguin a 
Càritas, sinó que també han de ser 
als àmbits de decisió de Càritas”, 
i “ell sap perfectament què repre-
sentaria això”, explica. La realitat 
actual és que “les dones som entre 
el 85% i el 90% dels qui formem 
Càritas; en canvi, només hi ha una 
directora entre els deu laics que di-
rigeixen les Càritas de cada diòcesi 
de Catalunya”. 

El jesuïta Jaume Flaquer també 
parla d’altres àmbits on Francesc 
és escoltat, com el món de la cul-
tura –“un llenguatge més adreçat 
al cor i a l’experiència que no pas 
a l’intel·lecte també arriba als am-
bients culturals”– o entre persones 
d’altres religions amb qui ha parlat 
– “que veuen que té alguna cosa per 
oferir des d’una experiència de fe 
profunda”–. I, alhora, el considera un 
aval per a la Vida Religiosa, després 
que “els darrers anys alguns grups 
eclesials havien intentat promoure 
la idea que la Vida Religiosa estava 
acabada, morta, i que ja no tenia 
res per oferir en el futur”. I una al-
tra cosa que ha començat a veure és 
que “la forma senzilla de presentar-

se del papa Francesc fa que els 
bisbes i cardenals hagin de 
plantejar-se quina imatge 
pública donen”. Diu que ja 
ha vist com, “davant el dubte 

d’utilitzar més o menys ca-
pes, acaben optant per 
la senzillesa”.

Finalment, Joan Piris 
també reconeix que hi 
ha bisbes que estan 
“a l’expectativa de 
què passarà i en què 
anirà notant-se la 
reforma”, però “al-
tres senzillament 
estem contents 
que el Papa sigui 
com és i digui el 
que diu”. 
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Carme 
Borbonès, 
presidenta 

de Càritas de 
Catalunya

Joan Piris 
concelebrant 
amb el papa 
Francesc a 
Santa Marta
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tan sols en unes activitats, veuen 
unitat, estima per Jesús i testimonis 
de vida que els ajuden a caminar. No 
oblidem la importància del nostre 
testimoniatge. 

Tanmateix avui dia és important 
poder donar suport a les realitats 
de pastoral juvenil en les seves ac-
cions evangelitzadores i formatives: 
acompanyar els nostres grups amb un 
bon itinerari de la fe, donar suport 
als nostres monitors d’esplai en la 
seva formació de fe i en els valors de 
l’Evangeli, intentar plantejar rutes i 
itineraris possibles amb la pastoral 
dels centres educatius religiosos dels 
nostres bisbats, i generar espais de 
trobada per compartir allò viscut, 
entre altres. 

una nova pastoral juvenil? 
L’actualitat i la novetat de la pas-

toral juvenil no rau en ningú més que 
en Jesucrist. Hem de ser capaços, 
doncs, d’anar a l’arrel de la fe, oferir 

espais privilegiats a la Paraula de 
Déu, a la pregària i la interioritat, 
tenir cura de la vida sacramental, 
el compromís per les causes justes 
i solidàries i l’amor a l’Església. 

En un temps de nova evangelit-
zació, de fer arribar el missatge 
de Jesús a la vida real dels joves 
d’avui, són diverses les iniciatives 
que s’estan duent a terme. Hi ha 
exemples com Una llum a la nit o 
el Curs Alpha. Perquè “l’Evangeli 
no és per a alguns, sinó per a tots. 
No és només per als qui ens sem-
blen més propers, més receptius, 
més acollidors”, ens ha recordat 
el Sant Pare. 

En pastoral parlem molt del tre-
ball en xarxa, que no és res més que 
la comunió eclesial. Cada cop la 
idea de l’autosuficiència té menys 
força, tot i que encara queda camí 
per fer. Constatem la pobresa del 
jove avui dia a l’Església, però, en 
canvi, es valora més la seva qua-
litat. La realitat, doncs, ens fa ser 
més humils i realistes. 

I no ens podem oblidar d’una 
peça molt important. No serà po-
ssible revitalitzar la pastoral juve-
nil sense uns agents de pastoral o 
uns acompanyants revitalitzats, 
il·lusionats i entregats, capaços de 
tenir cura de la pròpia experiència 
personal de fe perquè ajudi a ini-
ciar les noves generacions. Com 
fer-ho? Sent acollidors, ferms en 
el compromís i estimant. 

Acollir, estimar i acompanyar

opinió

“Us demano que sigueu re-
volucionaris, que aneu 
a contracorrent, sí, en 

això us demano que us rebel·leu 
contra aquesta cultura de la provi-
sionalitat, (…) atreviu-vos també a 
ser feliços”. Aquestes paraules les 
adreçava el papa Francesc durant la 
trobada amb els voluntaris de la JMJ 
a Rio. No cal dir que en la societat en 
què vivim hem de ser conscients que 
el jove va a contracorrent quan es 
planteja l’aspecte religiós. En aquest 
context, doncs, cal destacar el gran 
treball i esforç de les delegacions 
diocesanes de joventut i de moltes 
altres realitats pastorals de Cata-
lunya (escoles cristianes, esplais, 
comunitats religioses...) a l’hora de 
proposar experiències de trobada 
amb el Crist. Un exemple és el Se-
cretariat Interdiocesà de Pastoral 
de Joventut de Catalunya (SIJ), que 
vol esdevenir un projecte de treball 
conjunt amb la voluntat d’estimar els 
joves i atansar-los el gran tresor de 
l’amistat amb Jesús. 

Avui més que mai cal donar al jove 
una identitat i referència que l’ajudi a 
viure la fe amb altres joves; un exem-
ple poden ser els grups de vida cris-
tiana. Cal sentir-se Església formant 
part d’una realitat (parroquial, de 
grup, de moviment...) diocesana sota 
el ministeri pastoral dels bisbes. Els 
nostres adolescents i joves, en una 
experiència d’Església que camina 
en la centralitat del Crist i no basada 

ANNA ROBERt 
FuStERO

Comunicació 
del Secretariat 
Interdiocesà de 
Joventut (SIJ)
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