
els diferents delegats nacionals han 
confeccionat una guia de treball per 
al simposi per proposar una «reflexió 
interdisciplinària» sobre la pastoral 
amb els joves. 

Enmig d’una diversitat creixent en-
tre els joves, el document preparatori 
de la trobada barcelonina destaca la 
importància de ser testimonis, d’uti-
litzar nous llenguatges propers als 
joves, ressaltar la importància de la 
família i la centralitat de despertar 

comunitats missioneres. 
«L’objectiu és oferir una 
gamma àmplia i diver-
sa de bones pràctiques 
pastorals amb la finalitat 
d’estimular noves idees, 
així com motivar l’acom-
panyament de joves amb 
un nou impuls», expressa 
el document preparatori. 

El Simposi de Barcelo-
na també servirà com a 
gran trobada de cara a 
la preparació del proper 
Sínode ordinari que se 
celebrarà l’octubre del 

2018. Convocats pel papa Francesc, 
els bisbes de tot el món reflexiona-
ran sobre l’acompanyament amb el 
lema «Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional».  El 13 de gener passat ja 
es va presentar oficialment al Vaticà 
el document preparatori de cara al 
Sínode perquè tota l’Església comen-
ci un camí de reflexió i preparació. 
El Simposi de Barcelona, per tant, 
seguirà un esquema similar al que 
es proposa com a reflexió per a tota 
l’Església universal. 

La trobada, que compta amb el 
suport de l’arquebisbat de Barcelona, 
portarà a la ciutat cardenals i bisbes 
de tot el continent, encapçalats pel 
president del Consell de Conferències 
Episcopals d’Europa, l’arquebisbe de 
Gènova, el cardenal Angelo Bagnas-
co, també president de la Conferèn-
cia Episcopal Italiana, així com també 
els dos vicepresidents, el cardenal 
Vicent Nichols (president dels bisbes 
anglesos i gal·lesos), i l’arquebisbe 
de Poznan, Mons. Stanislaw Gadecki 
(president dels bisbes polonesos).

12 març 2017
11Església a Catalunya

Joan Piñol 
Barcelona

La Ciutat Comtal acollirà el Simposi 
del Consell de Conferències Episco-
pals d’Europa sobre «acompanyar 
els joves a respondre lliurement a la 
crida de Crist», com diu el lema de la 
trobada. Barcelona serà l’epicentre 
de la pastoral juvenil europea durant 
quatre dies (28-31 de març) amb l’ex-
pectativa que centenars d’animadors 
de joves, bisbes i responsables de 
pastoral es trobin per posar en co-
mú iniciatives i mètodes. El simposi 
posa com a exemple evangèlic els 
deixebles d’Emaús i, concretament, 
la cita bíblica: «Caminava amb ells» 
(Lc 24,15). 

De cara a la trobada, cinc àrees 
pastorals (catequesi, ensenyament, 
universitat, joves i vocacions) fa 
temps que col·laboren en àmbit 
europeu per elaborar un programa 
d’activitats i reflexió. Després d’una 
primera trobada a Malta el setem-
bre del 2015 i reunions posteriors, 
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Els bisbes europeus debatran sobre acompanyar els joves en 
la fe i noves iniciatives d’evangelització

Barcelona acollirà una trobada 
europea sobre pastoral juvenil

Cercant una 
suma coherent 
d’esforços 
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Cristiana de Catalunya

Els pares i les mares que han triat 
l’escola concertada —també els de  
l’escola cristiana—, d’acord amb un 
projecte educatiu que coneixen i que 
és l’expressió del dret que tenen a 
escollir una educació per als seus fills 
conforme les seves conviccions, han 
rebut una carta aquestes darreres 
setmanes, signada pels directius de 
les organitzacions representatives 
d’aquestes escoles i pels presidents 
de les seves federacions d’AMPA. La 
carta recull un seguit de reflexions 
sobre el moment sociopolític i la 
seva incidència en l’escola concerta-
da, alhora que convida a una suma 
coherent d’esforços. 

Recorda que el Servei d’Educació 
de Catalunya està constituït per una 
xarxa plural de centres educatius 
de titularitat pública i de titularitat 
privada, i que és el resultat de la 
tradició educativa i social del país. 
Aquest model educatiu que recull la 
Llei d’Educació de Catalunya, apro-
vada al Parlament l’any 2009 per 
una àmplia majoria parlamentària, 
està amenaçat. Constata que el dis-
curs que s’ha instal·lat en diferents 
sectors del país no és gens favora-
ble a l’escola concertada. Aquests 
darrers mesos hem pogut observar 
com revifa un debat recurrent que 
intenta acumular justificacions per 
desacreditar-la. També hem estat 
testimonis que, en ocasions, aques-
tes explicacions emmascaren, o di-
rectament contradiuen, la realitat. 

Assenyala que l’escola concertada 
—concreció del dret a la lliure elec-
ció de centre per part dels pares, i 
al dret a crear escoles i definir-ne el 

caràcter propi per part de la titula-
ritat dels centres educatius— recull i 
continua la llarga tradició de l’escola 
d’iniciativa social, tan arrelada a Ca-
talunya i que tan bon servei ha apor-
tat a alumnes i famílies de diversos 
orígens i condicions econòmiques. 
Pel que fa al règim econòmic de 
concerts afirma que, apropant-nos a 
una gratuïtat mai aconseguida per 
la insuficiència reconeguda de les 
aportacions dels successius governs, 
no garanteix la gratuïtat de l’ense-
nyament i la viabilitat d’un centre 
educatiu, que esdevé impossible en 
les actuals circumstàncies, sense la 
col·laboració dels pares.

En aquest context sociopolític, la 
força de l’escola concertada radica 
en la qualitat de la seva acció edu-
cativa i docent, en la feina diària de 
milers de docents i de professionals 
que tenen cura de l’administració i 
dels serveis i en el suport dels cente-
nars de milers de pares i mares que 
hi confien i, sobretot, en l’educació 
que reben els centenars de milers 
d’alumnes que s’hi escolaritzen. Tot 
això no es pot diluir en un no-res, 
com alguns pretenen, ignorant la re-
alitat actual i la història.  La defensa 
de la llibertat individual i dels drets 
fonamentals ha d’enorgullir qual-
sevol societat avançada i és obligat 
mantenir-ho i defensar-ho enfront 
de propostes que pretenen limitar i 
coartar les llibertats, personals i soci-
als, pròpies d’una societat democrà-
tica de dret i que són reconegudes 
internacionalment. Oblidar-ho seria 
profundament injust i el nostre país 
no s’ho mereix, ni s’ho pot permetre. 


