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I PART: PER COMENÇAR  

 
1. Introducció  

− El moment actual té més de canvi d’època, que d’època de canvis.  

− Una actitud cabdal en el moment actual: Voy con las riendas tensas y refrenando el 

vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. 

(León Felipe)  

 
2. Paraules claus per a qui parla  

− Grup de joves  

− Parròquia 

− Diòcesis – Treball en Xarxa 

− Responsabilitat 
 
3. El context. Una mirada ràpida i parcial de la realitat 

− Un moment apassionant i complex 

− Associacionisme debilitat 

− Ambient que fa viure la fe a la intempèrie 
 

4. En aquest context, unes conviccions:  

− És possible avui anunciar l’evangeli 

− L’evangelització, un deure joiós 

− És indispensable anar junts  
 
 
II PART: ELEMENTS BÀSICS 

 
5. Quin JOVE tenim i projectem 

− Joves capaços i necessitats 

− Joves globalitzats  

− Joves amb una dèbil vinculació eclesial  

− Un jove que necessita fer ferma la fe 

− Un jove cristià de dalt a baix 
 

6. Quin GRUP de joves: Una petita comunitat de vida 

− Amb una finalitat clara 

− Un grup que prega, que se forma, que s’interpel·la 

− Un grup que programa  

− Els joves es senten responsables  

− Amb una clara vinculació eclesial  
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7. Quin ACOMPANYANT – animador – catequista 

− Un cristià referent, testimoni 

− Que es forma i a ser possible té el seu propi grup 

− Acompanyament personal i comunitari  

− Que no va per lliure 
 
 
 
III PART: En XARXA diocesana 

 

− Treball en Xarxa 

− Llums i Ombres 

− Una identitat  
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I PART: PER COMENÇAR 
 

1. INTRODUCCIÓ 

  

“No estem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època”. Aquesta frase, vaig llegir-la en un 

llibre farà tres o quatre anys i em va semblar que donava a entendre una idea interessant. Els 

anys ens demostraran si és de tal magnitud el canvi que estem vivint. Però a hores d’ara, ja ningú 

dubta que la situació ha canviat molt en els últims anys i que això demana unes adaptacions 

també importants, per poder seguir anunciant en l’actualitat, l’Evangeli de sempre. 

  

Aquestes adaptacions que ja fa temps que hem començat a fer, no són suficients si són com 

petites actualitzacions. Per posar dos exemples, no és suficient passar a Powerpoint allò que fins 

ara havíem fet en fotocòpies, tampoc és suficient que per inscriure’s a les activitats en lloc del 

típic tríptic, ara ho farem a través d’un formulari del google docs. Tot això està molt bé i 

possiblement és necessari. Però adaptar-se al nou moment, significa quelcom més profund, 

potser també més qualitatiu.  

 

I ahí és on ens trobem. Buscant aquests actualitzacions importants per aquesta nova cultura. No 

són temps de certeses per a quasi ningú i tampoc per a la pastoral. Però si que hi ha uns camins 

més segurs, uns fars que fan més llum, que de ser seguits ens auguren una millor fidelitat a 

l’Evangeli i un millor futur per a l’evangelització. Un camí sens dubte, és viure més radicalment 

(en el sentit d’anar a l’arrel) la nostra fe. Un altre camí, és viure la fe i la missió,  més units, més 

comunitàriament.  

 

Avui reflexionarem sobre aquests dos camins a transitar, i més en concret, sobre el segon camí, 

el d’anar més a una.   

 

Una altra frase, ara de León Felipe: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no 

es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo”. Amb el temps m’he 

convençut de que certament és una gran veritat. Però que el veritable repte consisteix en 

transformar-la en realitat.    

 

“NO ES LO IMPORTANTE LLEGAR SOLO”. És curiós com dient com diem, que l’ésser humà és 

un ésser social per naturalesa, si no anem en compte ens trobem caminant sols. Poden ser 

molts els motius que ens duen a caminar sols, però a la fi solem sortir més empobrits i 

esgotats, que si haguérem decidit fer el camí junt a altres.   

 

“CON TODOS”. Jesús va venir per a tots. I aquest arribar amb tots, també ens garanteix una 

construcció més ferma, més ponderada, menys extremista i per tant més centrada en lo 

fonamental. Els extremismes i les desviacions, tot i que sempre intentaran guaitar, ho tindran 

més difícil si treballem conjuntament. Això de “con todos” ens recorda una mica a la 

paràbola del Bon Pastor i l’Ovella perduda.  (Llc 15, 3-7) 
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Arribar “A TIEMPO” suposa prestar atenció i ser diligents en el nostre treball. Requereix estar 

ben atents a la realitat de l’altre i al temps de Déu, que no sempre és el mateix que el nostre. 

Massa vegades per aspirar a lo màxim, no arribem a fer ni allò que és possible.   

 

Avui parlarem del treball en xarxa, de l’anar junts, de la diocesaneitat. No us el puc presentar 

amb cap nom concret, perquè no és tracta de quelcom que ve de fora, sinó de quelcom que pot 

sorgir de dins.  

 

 

2. PARAULES CLAUS PER A QUI PARLA  

 

Normalment tenim pudor a parlar de nosaltres mateixos, bé perquè pot semblar pedant, bé 

perquè ens costa expressar allò que ha estat important per a nosaltres. Deixeu-me que us 

comenti breument quatre paraules que han estat claus en la meva vida, perquè això configura 

notablement el que avui us proposo.  

 

Des de que em vaig confirmar als 15 anys, sempre he format part d’un Grup de Joves. Amb 

reunió setmanal. Amb un acompanyant primer i un mossèn després. Amb èpoques més 

fructíferes i altres “d’anar tirant”. Alguns companys ho han anat deixant i altres s’han afegit, però 

sempre hem sigut entre 5 i 10 persones.  

 

Des de la parròquia. Com els inicis van ser com a grup de post confirmació això va facilitar 

l’arrelament a la parròquia. És més important del que moltes vegades pensem. Aquesta 

vinculació a la parròquia ens facilita la inserció en la vida eclesial.  

  

Participant molt de les activitats de la Diòcesi, que bé el Moviment de Joves Cristians o bé la 

Delegació de Pastoral amb Joves organitzava. Aquesta vinculació diocesana m’ha permès 

conèixer moltíssima gent que han estat referents pròxims i companys en el meu camí de fe. 

Aquestos referents pròxims no sempre els podem tenir en la parròquia.  

  

Responsabilitat / Protagonisme. Sempre m’agrada matisar que prefereixo la paraula 

responsabilitat a protagonisme. Tot i que si ho entenem bé no hi ha problema en utilitzar 

qualsevol de les dues. Ser responsable del grup, formar part de la Comissió Diocesana, et fa 

madurar. Moltes vegades no pots aportar gaire però el fet de que hagin confiat en tu, et fa voler 

treure el millor de tu i això t’empeny a créixer. Es nota diferència entre els joves que han anat 

assumint responsabilitats, i els que no. És veritat que també depèn molt del caràcter i mentre hi 

ha alguns que hi ha que animar una i altra vegada, a altres més bé hi ha que frenar-los una mica.  
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3. EL CONTEXT. UNA MIRADA RÀPIDA I PARCIAL DE LA REALITAT 

 

Mirada parcial, perquè no és completa. Ressalto tan sols aquelles quatre característiques que ens 

interessen per al tema que estem tractant.  

 

Un moment complex i apassionant. Complex perquè la realitat que estem vivint és totalment 

nova, sembla que moltes coses fins ara inqüestionables, ara es posen en dubte. A nivell social, 

econòmic, polític, sembla evident que l’ordre establert no acaba de funcionar i que hi hauria que 

canviar quelcom, tot i que ningú sap massa bé el què. I a nivell eclesial, en concret amb el model 

de transmissió de la fe, també sembla evident que el que hem fet fins ara, no val per al moment 

present, però no tenim massa certeses de com hi ha que afrontar el futur. I sumat a que, és un 

moment en el que es presenten moltes alternatives, moltes propostes, que fan encara més 

confós el triatge. Totes aquestes circumstàncies, fan d’aquest, un moment complex. I al mateix 

temps apassionant, perquè es tracta de crear. Es tracta de veure com en aquesta societat nova, 

som capaços de fer arribar un Missatge, una Veritat de sempre. És també un moment de 

purificació, d’aferrar-se a allò més essencial. 

 

 

Associacionisme debilitat. “Con respecto a las Instituciones, llama la atención la paupérrima 

proporción de jóvenes que manifiesta tener mucha confianza en ellas, siendo las Organizaciones 

de Voluntariado las más valoradas. [...] Además la participación social juvenil se hunde: el 81% no 

pertenece absolutamente a ningún tipo de asociación u organización, ya sea de tipo cultural, 

juvenil o deportiva”. (Informe Jóvenes Españoles, 2010. Fundación Santa Maria)  

 

Ambient que fa viure la fe a la intempèrie. Avui ningú posa en dubte que el “règim de 

cristiandat” ja ha passat, tot i que de vegades pot fer alguna aparició puntual (Setmana Santa, 

Primeres Comunions,...). La nostra reacció davant d’aquesta situació no pot ser de resignació ni 

d’abatiment. Els cristians no podem ser pessimistes, ni tampoc hauríem de ser covards ni 

conformistes. Confiar en Déu demana de nosaltres mirar de front la realitat i cridar a les coses 

pel seu propi nom. I el problema no està tant en si la societat ja no és cristiana per definició, sinó 

si els cristians que vivim en aquesta societat posem els mitjans necessaris per poder sustentar la 

nostra fe personal i comunitària. Hem de procurar que ja siguem minoria o majoria, - i el moment 

actual apunta més cap a la minoria - , la nostra, siga una presència activa, eloqüent, significativa i 

interpel·lant. I per a això devem apuntalar bé algunes qüestions. Una d’aquestes qüestions vitals 

per a mi, és l’anar junts, en grup, sentir-nos comunitat que viu la fe i és enviada a la missió.    

 

 

4. EN AQUEST CONTEXT, UNES CONVICCIONS:  

 

Conviccions també n’hi ha moltes, però en aquest context, que és el nostre, em sembla que 

cal assenyalar aquestes tres:  

 

És possible. És possible, sobretot perquè Déu ens estima i vol que seguim evangelitzant. I a 

més a més, en tenim nombrosos exemples. Cadascú podem pensar en una o dues persones 
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properes, joves, que estan fent un camí en la fe. Aquestes persones, són exemples vius de 

que avui és possible que els joves segueixin trobant-se amb Jesucrist. No se’ns demanen 

números, se’ns demana que fem bé el que hem de fer.   

 

És un deure, joiós. “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la 

humanitat” (Mc 16, 15). Des de la vessant més humana és una necessitat del cor, no ho 

podem guardar dins nostre, perquè ens sobreïx una noticia que voldríem que altres també 

conegueren.  

 

És indispensable anar junts. La situació social, cultural, religiosa de dècades anteriors 

permetia amb certa facilitat, actuar i viure des de la individualitat. Avui, el canvi de 

paradigma en el que estem immersos implica plantejar-nos col·lectivament la nostra manera 

d’estar, la nostra manera de fer i de ser. En aquest context àrid es fa més necessari recolzar-

se, compartir les vivències, pensar junts, sentir-nos comunitat, ... El camí que hem de seguir 

avui en l’evangelització del jovent se’ns presenta sovint entre boira, però si que hi ha una 

indicació clara de que és millor anar junts que separats. Ningú quan la situació es posa difícil 

a la muntanya, decideix marxar sol. El paral·lelisme, pot valer per a la nostra situació eclesial.  

 

Jo estic convençuda que aquest és un kairós, un temps oportú, en el que se’ns demana anar 

infinitament més a una, no tant mirant el nostre melic, el nostre grup, com mirant la 

comunitat, en el nostre cas local i diocesana. És oportunitat i urgència, al mateix temps.  

  

“Les primeres comunitats ho posaven tot en comú”. En el fons tenim un primer exemple de 

xarxa en les primeres comunitats, que van passar de la individualitat a la comunió i des d’eixa 

realitat van anar construint la seva vida. La xarxa és qui possibilita el compartir, el donar i el 

rebre. Permet l’autonomia i la comunió. Permet mantenir la idiosincràsia de cadascú i posar 

en relació els elements comuns. És un joc d’equilibris que si fem mitjanament bé ens 

beneficiarà com no podem imaginar! 

 

Aquest anar junts és important tant:  

o Com a catequistes. Relació amb els altres catequistes de la parròquia i relació amb 

els altres catequistes de la diòcesi, sobretot en aquells que acompanyen la mateixa 

franja d’edat (en aquest cas confirmació i grups de joves).  

 

o Com amb altres grups. És vital que el grup (sobretot si és de post confirmació o de 

joves) tingui relació amb altres grups locals o de la diòcesi. Això oxigena al grup, 

exigeix als propis joves, estimula a seguir endavant, aporta als altres, testimonia una 

església més unida. L’actitud del catequista – acompanyant és molt important per a 

que es doni l’obertura del grup.   
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II PART: ELEMENTS BÀSICS 
 

 

5. Quin JOVE tenim i projectem 

 

Joves capaços i necessitats. També és un anàlisi parcial de la joventut actual, també denominada 

Generació Y, però ressaltem aquí tan sols algunes característiques que ens serveixen per a la 

nostra reflexió.  

− Joves que necessiten de la fascinació per a involucrar-se.   

− La intel·ligència emocional és avui imprescindible per a qualsevol grup.  

− Aquesta generació llegeix molt més que ninguna altra generació a la seva edat.  

− La “identitat” és l’ocupació i preocupació més gran de la Generació Y.  

− La generació anterior es preocupava per l’estatus, la Y és preocupa per l’autorealització. 

− Joves necessitats de comunicar-se en profunditat, de referents vàlids per a les seves 

vides inexpertes, necessitats d’un sentit que pot englobar tota la seva vida.    

 

Joves globalitzats. Tenen una vida molt globalitzada, ho comprovem ràpid si mirem els seus 

contactes de Facebook. I no pot ser que a nivell d’església tan sols tinguin relació en el seu petit 

grup. És molt important que els brindem l’oportunitat de relacionar-se en altres joves d’església.  

 

Joves amb una dèbil vinculació eclesial. No és cap descobriment i segurament en els vostres 

grups teniu joves que diuen frases com aquestes:  “crec en Déu però no en l’església”, “jo crec en 

l’església que som al grup i també a la parròquia, però en la del Vaticà no crec”, ... Podríem posar 

molts exemples d’aquest estil. Certament el tema de la eclesialitat és un tema complex entre el 

nostre jovent.  

 

No hi ha fórmules màgiques per ajudar-los a superar aquesta desafecció eclesial, però una altra 

vegada, el contacte amb altres grups d’església els ajudarà a viure (des de l’experiència i no des 

de la raó) que pot hi haure una església més ampla en la que també creuen. Poc a poc podem 

anar fent camí amb ells i amb la seva pertinença eclesial.  

 

També el fet de relacionar-se amb altres, els ajudarà a tenir una visió més oberta de la realitat i 

que es vagi assentant allò essencial, i posin en segon lloc allò que es menys important.  

 

Necessitat de fer ferma la fe. El Papa Benet ho escriu de manera clara i poètica, al pròleg del 

Youcat.  “Heu de saber què creieu; heu de conèixer la vostra fe amb la mateixa precisió amb què 

un especialista d’informàtica coneix el sistema operatiu d’un ordinador; heu de conèixer-la com 

un músic coneix la seva partitura; si, heu d’estar molt més profundament arrelats en la fe que la 

generació dels vostres pares, a fi de poder resistir amb força i decisió els desafiaments i les 

temptacions del temps present”. Això parla de cara als nostres joves i ens parla també a nosaltres 

com agents de pastoral. Aquí té una importància vital el grup, pel que ens aporta de 

confrontació, diàleg, constància.  
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El grup ha d’ajudar al jove a ser un jove cristià de dalt a baix. La definició que tenen de la 

formació en l’Acció Catòlica General és molt clarificadora:  “La formació entesa no com una 

simple adquisició de sabers, sinó com aquella manera progressiva d’aconseguir un mode de 

pensar, sentir, actuar, viure - personal i comunitàriament - profundament cristià”. Un jove que en 

totes les facetes de la seva vida pugui sentir-se cridat a respondre des de la seva fe.  

 

 

6. Quin GRUP de joves: Una petita comunitat de vida cristiana 

 

A la pàgina web de vostre bisbat a l’apartat de Grup de joves, posa això: El millor servei que 

l'Església pot fer als homes, la seva aportació més valuosa, és ajudar-los a conèixer i acollir l'amor 

salvador de Déu, fent possible a tots els homes la seva trobada personal amb Jesucrist en qui Déu 

ofereix al món el seu amor! No hi ha dubte que el grup és un lloc idoni per aquest despertar i 

aprofundiment de la fe. I per a que el grup pugui complir bé amb la seva finalitat hem de tenir en 

compte alguns aspectes:  

 

Amb una finalitat clara: La 1ª nota de l’AC, ens dóna una pista general, però molt ben enfocada:  

El fi immediat d’aquestes organitzacions és el fi apostòlic de l’església, és a dir, 

l’evangelització i la santificació de les persones i la formació cristiana de les seves 

consciències, de tal manera que puguin impregnar de l’esperit de l’Evangeli les diverses 

comunitats i els diversos ambients. (Concili Vaticà II - Apostolicam Actuositatem, n. 20a) 

 

Un grup que prega, que se forma, que s’interpel·la. La pregària és quelcom fonamental en la 

vida dels cristians tan quan estem sols com quan estem en comunitat. És important que cuidem 

aquest moment com un moment privilegiat, massa vegades el fem de pressa (perquè tenim 

molta feina!) o passant per sobre. El grup és també un lloc privilegiat per a formar-se en aquelles 

qüestions més pròpies de la fe i de l’església, però també en aquelles qüestions del món en les 

que serà important un criteri cristià. Un grup que s’interpel·la, que fraternalment s’ajuda a 

créixer. La Revisió de Vida és un bon instrument per ajudar-nos en aquesta interpel·lació.     

 

Un grup que programa, que a principi de curs sap quin és el pla aproximat que seguirà. Les coses 

que realment ens importen les programem, les pensem amb temps, ... programar amb el grup 

serà senyal de que ens importa i sabem quin camí desitjaríem fer. 

 

I per a això ens ajudarà la relació amb altres grups, algunes orientacions que hem sentit d’altres, 

pensar alguna activitat conjunta, veure que ens ofereixen des del Bisbat / Delegació i podem 

incloure en la programació. Si fallem al programar, programem fallar. Millor i més útil que un 

programa perfecte, és un programa amb ànima i direcció. Aquestes dos qüestions són difícils de 

dur a terme sols. Necessitem el recolzament d’altres catequistes. Possiblement els problemes 

que tenim al grup no són molt diferents als que tenen altres grups. Compartir-ho ens ajudarà.   

 

És important que els joves es senten responsables, protagonistes del seu propi procés i de la 

marxa del grup. De vegades ens pot passar que ens sembla que són massa joves per adquirir 

certes responsabilitats. És bo donar-los responsabilitats, això fa créixer més que moltes 

reflexions i idees. Per exemple, és bo que cada grup tingui un moderador i/o responsable, que 
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vagi fent en la mesura de les possibilitats: Des de convocar-los a la reunió, avisar-los si hi ha algun 

canvi, proposar temes, preocupar-se per si algú falta sovint, ...     

 

Amb una clara vinculació eclesial. Ham d’anar en compte en aquesta qüestió, si un grup creix al 

marge de l’església (parròquia, moviment, congregació,...) és molt difícil vincular-lo després. 

Alguns exemples que poden dificultar aquesta vinculació eclesial: absència del mossèn, reunir-se 

en uns locals aliens a l’església, no tenir cap relació amb altres grups cristians, que l’acompanyant 

tingui una desafecció amb l’església local o universal, ...   

 

 

7. Quin ACOMPANYANT – animador – catequista 

 

Un cristià referent, testimoni 

“Veniu i ho veureu” (Jn 1, 39), és una de les cites bíbliques que actualment deu marcar més el 

nostre tarannà pastoral. I dir això demana molt dels seguidors de Crist, no podem defraudar. És 

una crida a cadascú de nosaltres a dur una vida més autèntica, més arrelada al Crist, una vida en 

la que la fe teòrica i pràctica vagin agafades de la ma. Per als joves que acompanyem som en 

molts casos el referent més pròxim que tenen, és molta la possibilitat i responsabilitat que tenim.  

 

Que es forma i a ser possible té el seu propi grup 

Tots sabem de la importància de la formació per poder fer una feina de qualitat. Formació, que 

per una part contribueix a la nostra autorealització i, d’altra banda, repercuteix en el bé dels 

altres. També parlem de formació inicial i períodes de reciclatge, quan arribi el moment. Doncs, 

salvant les distàncies de l’àmbit professional, el nostre treball pastoral també requereix una 

seriositat, una formació de coneixements i d’actituds. Una formació cristiana, eclesial, 

pedagògica, humana, ... Hem de trobar temps i demanar a qui correspongui, que ens faciliti 

l’accés a aquesta formació.  

  

I a ser possible, l’acompanyant té el seu propi grup de vida. Un grup en el que creix personal i 

comunitàriament com a cristià i on aquesta és la finalitat principal. Ja n’hi haurà altres reunions 

per a programar, revisar, organitzar, ... però aquest és un espai privilegiat per a després poder 

donar als altres allò que anem sent.   

 

Acompanyament personal i comunitari  

Tan sols un apunt en el tema de l’acompanyament personal. Destacar la seva importància i tot i 

que pot tenir maneres molt diverses d’expressar-se, en el fons hi ha un interès per la persona 

que tenim al davant, una comunicació més personal que pugui ajudar-lo a avançar en el seu camí 

personal i de fe.  

 

Hem de tenir molt present que sempre és la comunitat la qui acompanya i això ha de fer-se 

visible amb alguns signes. La fe cristiana és essencialment comunitària. “La comunitat cristiana és 

l’origen, el lloc i la meta de la catequesi” (DGC 254).  

 

La estructuració freqüent i tradicional de la catequesi, i també la organització de les tasques i 

accions parroquials ha “compartimentat” en excés a grups, espais i funcions, diluint el sentit 
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col·lectiu i comunitari i creant certa sensació  d’arxipèlag en la dinàmica seguida per les 

Parròquies.  

  

Que no va per lliure. Treballa conjuntament amb la parròquia i amb altres catequistes. 

“Començà a enviar-los de dos en dos” (Mc 6, 7). Jesús no envia als seus deixebles en solitari, els 

envia de dos en dos, ens diu a l’evangeli de Sant Marc. No podem sortir sols a sembrar, en el 

camí trobarem pedres, pujades, baixades, gent que ens complicarà la vida, cansament, dubtes... 

anar acompanyats serà fonamental per a recolzar-se i no perdre de vista quina és la nostra 

missió. I en el camí trobarem també joia, descobriments, persones que volen fer camí, això 

tampoc ho podem viure sols, ho hem de compartir. És important que visquem la nostra missió 

amb altres. Avui més que mai. Això ens farà créixer a tots i repercutirà segur, en el bé de la gent 

que acompanyem.  

  

Cal també que entre els catequistes siguin freqüents les converses sobre pastoral, aquelles 

converses que ajuden a compartir opinions, a obrir horitzons i a concretar necessitats palpables 

de l’església en la que vivim i actuem. Hem de parar compte, això si, per a que aquests diàlegs 

siguin positius i constructius, diàlegs que ens facin caminar cap avant, que ens facin prendre 

decisions de futur en equip, diàlegs que vulguin col·laborar en l’Esperit per esbrinar nous camins.  
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III PART: EN XARXA DIOCESANA 
 

Treball en Xarxa:  

 

Una altra manera de treballar, infinitament millor. Una nova forma d’organitzar-se, que no és nova. 

Ho explica molt bé al capítol que parla sobre el treball en xarxa, en el llibre “10 palabras clave sobre 

Pastoral con Jóvenes. Ed. Verbo Divino”.  

 
El trabajo en red es otra forma de “montárselo”. Ante la tentación autista y sectaria 

de mirar cada uno el ombligo de su parroquia, su grupo, su comunidad, tenemos que 

romper las rigideces de barreras y fronteras artificiales para encontrarnos en la 

misión común. Es una manera más eficaz y coherente de trabajar en pastoral con 

jóvenes, apostando por la relación con otras organizaciones, colectivos, plataformas 

eclesiales y sociales, no duplicando recursos y apoyándonos unos a otros, pero 

también sintiéndonos y sabiéndonos “red” con otros. Así hacemos visible todo el 

cuerpo de la Iglesia, convocamos al Reino, no a nuestro huerto, y nos aseguramos de 

que uno u otro, o entre todos, llegaremos a los jóvenes. () 

 
Avui és agosarat pensar que únicament amb les meves forces, puc respondre als complexos objectius 

de la missió. Quan dic meves, no tenen perquè ser personals sinó del grup que acompanyo o del 

Moviment del qual sóc responsable.  

Ho hem estat veient al llarg de tot el matí i també ho observem en el carrer si estem una mica atents. 

Avui han pres molta força paraules com: corresponsabilitat, col·laboració, participació, aportació 

específica de cadascú. Aquestes, pareixen paraules comuns, però si ens fixem, massa vegades no són 

les que acompanyen el nostre treball.  

Treballar conjuntament no vol dir necessàriament duplicar estructures, que des del meu punt de 

vista en sobren, sinó adquirir una nova manera de treballar. Si que requerirà la conversió personal 

(això sempre) i la conversió d’algunes estructures.  

 
Tota iniciativa humana té les seves llums i les seves ombres.  

Tota iniciativa humana té les seves llums i les seves ombres. Les seves possibilitats i els seus riscos. Es 

facilita el treball, es genera creativitat i molt més volum d’idees, es posen en relació grups i persones, 

... Però també podem crear una estructura excessiva que faci lenta i pesada la missió, es pot ofegar la 

espontaneïtat i la vida, i es poden diluir responsabilitats... La coordinació exigeix l’esforç d’obrir-se als 

demés, de reconèixer que ningú és autosuficient, d’escolta pacient, ... però també és font de goig 

fraternal i d’eficàcia apostòlica. Un creix cristianament quan fa créixer als demés.  

 

− Debilitats que pot tenir el Treball en Xarxa: es pot diluir la identitat del grup, pot hi haure 

despersonalització si no hi ha contacte proper entre les persones, difusió de la 

responsabilitat, excessiva estructura, lentitud en les decisions, ...    
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− Fortaleses que pot tenir el treball en xarxa: oxigenar el grup petit, que per si sol pot acabar 

asfixiant-se; facilitar la programació, afavorir la humilitat, reduir esforços, eliminar prejudicis 

i estereotips, l’efecte del treball és multiplicador, és guanya en sentit eclesial, sentiment 

d’identitat i de pertinença, obertura, conversió cap al treball compartit, ...   

 
Una identitat  

 
Encara que una identitat molt ampla, una identitat. Una proposta, un moviment, que de fons 
segueixi les quatre notes que el Concili Vaticà II li va definir a l’Acció Catòlica.  
 

La Acción Católica 

 

20. Hace algunos decenios los laicos, en muchas naciones, entregándose cada día más al 

apostolado, se reunían en varias formas de acciones y de asociaciones, que conservando 

muy estrecha unión con la jerarquía, perseguían y persiguen fines propiamente 

apostólicos. Entre estas y otras instituciones semejantes más antiguas hay que recordar, 

sobre todo, las que, aun con diversos sistemas de obrar, produjeron, sin embargo, 

ubérrimos frutos para el reino de Cristo, y que los Sumos Pontífices y muchos Obispos 

recomendaron y promovieron justamente y llamaron Acción Católica. La definían de 

ordinario como la cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico. 
 

Estas formas de apostolado, ya se llamen Acción Católica, ya con otro nombre, que 

desarrollan en nuestros tiempos un apostolado precioso, se constituyen por la acepción 

conjunta de todas las notas siguientes: 
 

a) El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la Iglesia, es decir, la 

evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de sus conciencias, 

de suerte que puedan saturar del espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los 

diversos ambientes. 
 

b) Los laicos, cooperando, según su condición, con la jerarquía, ofrecen su experiencia y 

asumen la responsabilidad en la dirección de estas organizaciones, en el examen 

diligente de las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia y en la 

elaboración y desarrollo del método de acción. 
 

c) Los laicos trabajan unidos, a la manera de un cuerpo orgánico, de forma que se 

manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado. 
 

d) Los laicos, bien ofreciéndose espontáneamente o invitados a la acción y directa 

cooperación con el apostolado jerárquico, trabajan bajo la dirección superior de la 

misma jerarquía, que puede sancionar esta cooperación, incluso por un mandato 

explícito. 
 

Las organizaciones en que, a juicio de la jerarquía, se hallan todas estas notas a la vez 

han de entenderse como Acción Católica, aunque por exigencias de lugares y pueblos 

tomen varias formas y nombres. 
 

El Sagrado Concilio recomienda con todo encarecimiento estas instituciones que 

responden ciertamente a las necesidades del apostolado entre muchas gentes, e invita a 

los sacerdotes y a los laicos a que trabajen en ellas, que cumplan más y más los 

requisitos antes recordados y cooperen siempre fraternalmente en la Iglesia con todas 

las otras formas de apostolado. 
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ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 

¡ESTO ES COSA DE TODOS! 
Article publicat a Misión Joven (setembre 2009) 

Comissió Permanent ACG  

 

Se acaba de celebrar la Asamblea de Constitución del Movimiento. Hemos sido 600 y pico, y 
suponemos que 600 y pico serán las experiencias vividas durante los cuatro días en Cheste. Pero se 
palpa, se comenta, se comparte una sensación unánime: ¡Esto es cosa de todos! Es cosa de todos los 
que ya estamos y es cosa de muchos que habrá que animar para que se sumen en los próximos años. 
Por lo tanto, hay que invitar. No, perdón, invitar no, porque esto no es propiedad de unos pocos, ni de 
los que hace muchos años que están, ni de los que piensan de una u otra manera, esto es propiedad 
de la Iglesia. Pretendíamos decir que hay que darlo a conocer, que hay que animar a participar, que 
hay que poner mucho empeño para que muchos se sientan parte,… ¡esto ha de ser cosa de todos! 

Bueno, pero tendremos que centrar un poco el tema, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de la 
Asamblea de Constitución del movimiento Acción Católica General. Entre finales de julio y principios de 
agosto se celebró en Cheste (diócesis de Valencia) la Asamblea de Constitución del movimiento. 
Empezó allí a caminar Acción Católica General con sus tres sectores: niños, jóvenes y adultos, tras 
haber sido aprobados sus estatutos en la XCIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española el pasado mes de abril.  

Entre los lectores, los habrá conocedores profundos de la Acción Católica, otros que conocen pero ya 
se pierden cuando entramos en las diferentes modalidades, ambientes y movimientos. Y habrá otros 
que o bien no han oído nunca hablar de la Acción Católica o simplemente les suena a una cosa de 
antes. No se trata ahora de hacer una explicación profunda sobre qué es la Acción Católica, en la 
página web: www.accioncatolicageneral.es y en muchos otros sitios es fácil encontrar información con 
detalle, tan solo permitidnos esbozar unas sencillas pinceladas para saber por qué y para qué nace 
este Movimiento.  

La Acción Católica no tiene finalidad propia, sino que su finalidad es la misma que la de la Iglesia, es 
decir, la evangelización, la santificación y la formación cristiana de las conciencias de las personas. En 
la Acción Católica somos los laicos, los que en las tareas que nos son propias, asumimos la 
responsabilidad en la dirección de los Movimientos. Otra característica es que trabajamos de manera 
organizada para la eficacia pastoral y como signo de comunión. Y siempre en colaboración con la 
jerarquía, 

Sintéticamente a eso se refieren las “cuatro notas”, esto es, la seña de identidad de la Acción Católica, 
establecida en el Concilio Vaticano II. A partir de estas cuatros notas, se organizan diferentes 
movimientos, ámbitos de actuación, estructuras, metodologías, planes de formación… Sin despreciar la 
historia y el bagaje de la experiencia, siempre debemos tener claro que las “cuatro notas” son la 
“esencia” que debe mantenerse y el resto “cuestiones temporales” que si se ve que los tiempos 
cambian o se encuentran mejores maneras de hacer, pues no hay que tener inconveniente en 
modificar.  
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Y así surgió la idea del movimiento Acción Católica General. Había tres movimientos: Junior, MJAC y 
ACGA, cada uno de ellos dedicado a niños, jóvenes y adultos respectivamente. Sin entrar ahora en 
detalles, no siempre resultaba fácil el paso de uno movimiento a otro y de ahí nació la idea que ha ido 
tomando forma con el tiempo y ahora se concreta en este movimiento que acaba de nacer. Acción 
Católica General, quiere ser un movimiento para toda la vida, sin saltos artificiales, en el que cada uno 
según su edad y momento vital se sitúe en uno u otro peldaño. Un movimiento nuevo, para un tiempo 
también nuevo. Este movimiento que ha nacido con la intención de servir más y mejor a esta Iglesia 
nuestra, quiere ser un cauce de crecimiento para toda la vida. Ofrece un proceso continuado 
empezando desde la infancia, pasando por la adolescencia, para llegar a la juventud y finalmente a la 
edad adulta. Un proceso como la vida misma, sin compartimentos estancos ni saltos desajustados, sino 
que son el mismo fluir de los años y las circunstancias vitales los que van haciéndonos entender que la 
nuestra ya es otra etapa.   

Abriendo Caminos de Esperanza. Este fue el lema que presidió la Asamblea de Constitución del 
Movimiento. Este será el gran reto de los próximos años: 

• Abriendo, porqué no empezamos de cero, sino que llevamos un rico camino a nuestras espaldas. 
Abriendo, porqué el Evangelio no entiende de puntos finales ni de vidas ya resueltas, sino que 
siempre nos empuja hacia una continua y constante conversión. Abriendo, seguimos abriendo 
porqué estamos convencidos de que muchos hoy, muchos niños, muchos jóvenes, muchos 
adultos, tienen sed de Dios.  

• Caminos. Caminos y no camino, porqué Dios no utiliza métodos estándar para llegar a sus hijos. 
Caminos porque somos simples caminantes que se fían de su Guía. Caminos, con sus subidas y 
bajadas, con sus sombras y sus ratos soleados, caminos a ratos muy transitados y a ratos bastante 
vacíos,… pero caminos, signo de que estamos en movimiento, no paralizados. 

• De Esperanza, porqué así son los caminos de Dios, no por nuestros méritos, pero si por su Gracia, 
siempre son caminos de esperanza. De esperanza porque nos ha prometido su amor para siempre, 
su apoyo para con todos. Una Esperanza que necesita de nuestro corazón enamorado para 
contagiar a otros, una esperanza que necesita de nuestra conciencia formada para poder dar 
razones de nuestra fe, una Esperanza que necesita de nuestras manos para ser puesta en 
práctica.  

No compartimos que no son buenos tiempos, ni que nada puede hacerse. Compartimos que andamos 
un poco desorientados, tratándonos de situar en este mundo nuevo que está emergiendo. Estamos 
ante el reto más apasionante que puede vivir un apóstol: el de colaborar con el Espíritu a proponer la fe 
en una cultura nueva, recorriendo caminos nuevos.1 

El mejor balance será sin duda, que muchos, los que ya están, los que vendrán, los que aparezcan de 
vez en cuando, los que se sientan cerca,… el mejor balance será que muchos puedan hacer suyas 
estas palabras: Entonces Jesús les dijo a los doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón 

Pedro le contestó: «Señor ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros 

creemos. Y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Jn 6,  67–69.  

Éste será el mejor síntoma de que algo se ha hecho bien. A por ello.  
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ACCIÒ CATÒLICA GENERAL 

DES D’UNA EXPERIÈNCIA 
Article publicat a Quaderns de Pastoral  (març 2009).  

Maria Palau 

[…] 

3. El nivell nacional: és com una atalaia que et permet veure de més amunt  

Em van proposar vindre a Madrid per formar part de la comissió nacional del Moviment i des del primer 
moment em va atraure la idea. Com us deia al principi, fa dos anys que estic en l’equip i aquest és el 
tercer i últim curs. D’aquesta experiència, sense possibilitat de perspectiva temporal pel fet de trobar-
me encara vivint-la, em resulta més difícil fer-ne una reflexió asserenada, però us ofereixo algunes 
perspectives, oportunitats, perills i reptes que li vec al Moviment en el moment actual.  
 

Un repte constant: ser un Moviment d’una profunda eclesialitat 

Què és el que l’església ens demana aquí i ara? Què pot oferir el Moviment a l’església espanyola en 
este moment? Devem adquirir quelcom que no tenim, per contribuir millor a la tasca que se’ns ha 
encomanat? Estes preguntes constantment vessades sobre la taula són possiblement les que van fer 
reflexionar a tres moviments de l’Acció Catòlica: Junior, MJAC i ACGA, sobre la necessitat d’unir-se. 
Per no entrar en excessius detalls, aquests eren tres moviments que es dedicaven a l’evangelització en 
l’àmbit de la parròquia i el que canviava era l’edat dels destinataris. El Junior era per als xiquets i per 
als seus educadors, el MJAC per a adolescents i joves i l’ACGA per a adults. Després d’una profunda i 
no curta reflexió es va veure la conveniència de crear un nou moviment que pogués donar resposta a la 
formació del laïcat des de la infantesa fins a l’edat adulta. En aquest moment va ser aquesta la 
necessitat. Potser en un altre moment serà una altra. El que sempre devem anhelar, és tractar de 
respondre fidelment a la pregunta inicial: Què és el que l’església ens demana aquí i ara? 
 

Una nova perspectiva: per a tota la vida i per a totes les edats 

El nou moviment ofereix un procés continuat de creixement i formació cristiana per a tota la vida. És 
aquest el canvi i des del nostre punt de vista, la millora més notable. Havent excepcions, crec que tots 
hem pogut experimentar la fragmentació per etapes en els itineraris catequètics que seguim en les 
respectives parròquies o àmbits pastorals en els que ens movem. Aquests salts que moltes vegades es 
produeixen, en ocasions poden superar-se en facilitat, però massa vegades són motiu d’escapada, de 
pèrdua o de dolor. Sent conscients que la realitat és complexa i que aquesta millora no suposa una 
solució a tots els problemes, pensem que era necessari oferir un procés continuat de formació per a 
tota la vida, en el que es puguen integrar els sagraments d’iniciació cristiana. El Moviment ofereix la 
possibilitat d’un procés que comença en la infantessa, passa per l’adolescència i després de la 
joventut arriba a l’edat adulta. Tracta de ser un procés com la vida mateixa, sense compartiments 
estancs ni salts desajustats, sinó que són el mateix fluir dels anys i les circumstàncies vitals les que ens 
van fent entendre que la nostra ja és una altra etapa.     
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Una ampla oferta: no tindria sentit no oferir-lo a tota la Església 

No fa falta girar la vista molts anys enrere per trobar materials que en l’etapa d’iniciació cristiana, 
s’indicava “iniciació al Moviment”. Potser les circumstàncies del moment així ho van aconsellar. El 
moment actual ens demana una altra perspectiva. Cal recordar que la finalitat del Moviment és la 
mateixa que la finalitat apostòlica de l’església, és a dir, l’evangelització, la santificació i la formació 
cristiana de les persones, per tal que aquestes puguen impregnar de l’esperit de l’Evangeli tots els llocs 
on es trobin presents. Col�laborar en la mateixa finalitat de l’església i no tenir-ne cap altra ens obliga a 
que el nostre, siga un Moviment per a tots. Des d’aquesta òptica, que crec necessària, el Moviment deu 
servir gratuïtament a l’església, i la vinculació al Moviment deu quedar com un segon pas, per aquells 
que descobrint el valor de treballar més units volen associar-se, sent així signe de comunió i propiciant 
l’eficàcia pastoral. 

No és fàcil trobar l’equilibri entre una obertura que crec necessària i una identitat, que de no 
mantindre’s corre el perill de diluir-se en un no-res. A més, no podem obviar la crisi associacionista que 
vivim avui, així com la dificultat que té la persona per a comprometre’s en quelcom que suposi 
continuïtat. Aquestes característiques de la societat actual ens obliguen a pensar en processos més 
oberts, podríem dir porosos, que faciliten l’entrada, la sortida, els diferents graus d’implicació, etc. Són 
qüestions no fàcils de resoldre, quan el que oferim es un projecte per a tota la vida. Caldrà seguir 
buscant i provant, per trobar noves fórmules que ens permeten arribar a l’objectiu, tot adaptant-nos a la 
nova realitat personal i social que ja estem vivint.    
 

Una necessitat: que hi haja vida i vida en abundància 

Potenciar la diocesaneitat és un dels afers que més ens estan ocupant en aquesta posada en marxa. El 
nivell nacional del Moviment deu oferir recursos, coordinació i certa unitat, però és sobretot en l’àmbit 
diocesà on el Moviment deu desenvolupar la seva missió. Aquesta és una altra qüestió que no 
sempre és fàcil dur de forma equilibrada però en la mesura en que siguem capaços de que cada nivell 
compleixi amb el seu quefer, la maquinària funcionarà adequadament.  

Per posar un exemple d’equilibri en els tres nivells podem pensar en Càritas. Possiblement tots 
compartirem que Càritas necessita del nivell local, del nivell diocesà i de Càritas Espanyola. Si per x 
circumstàncies caldria per un moment quedar-se en un sol d’aquests nivells, potser molts compartiríem 
que no podríem prescindir de la Càritas local ja que és la que directament atén a les necessitats més 
bàsiques de la persona. Però esta circumstància d’haver de prescindir no és molt real. En 
circumstàncies reals, tots sabem la riquesa que ens aporta formar part d’una Càritas Diocesana que 
ens ofereix una vinculació amb els pobles del voltant, uns recursos que a nivell local potser tindríem, 
una reflexió més ampla que ens ajudarà a solucionar certs problemes, etc. I així mateix passa amb 
Càritas Espanyola. I, un perill: que les ciutats grans per poder ser autosuficients s’aïllen de la resta. Cal 
exercir la responsabilitat i pensar en els més petits, per als que possiblement serà fonamental, tenir el 
recolzament d’altres més potents. 

Doncs una relació semblant pot donar-se en el Moviment. És necessari aconseguir l’equilibri entre tots 
tres nivells, que es poden i deuen ajudar mútuament. Però cuidant tots tres nivells, des del meu punt de 
vista, ara el repte principal consisteix en saber generar vida. I la vida del Moviment sens dubte, són els 
grups. Hem d’aconseguir remoure, animar, interpel�lar, ajudar per a que els grups siguin autèntics 
grups de seguidors de Crist. Seguidors de Crist com Pere, com Pau, com Mateu. Seguidors que a 
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vegades dubtaven, que altres anunciaven d’una manera commovedora, que a vegades duien una vida 
més coherent i altres pareixia que no havien entès res. Però seguidors. Seguidors que no es definien 
tant per la seva manera d’actuar – que també- sinó pel desig constantment renovat de voler seguir al 
Mestre. I seguidors que no callaven, que anunciaven generosament, que volien que altres es sumaren 
al Projecte del Mestre.   
 

Una fita constant: la formació ho és tot 

La formació, entesa no com una simple adquisició de coneixements, sinó com una manera progressiva 
d’adquirir una forma de pensar, de sentir, de viure i d’actuar profundament cristiana. Una formació, 
entesa d’aquesta manera, és un valor que no és pot perdre. Podríem aplicar les paraules de Sant 
Vicent de Paúl “Dame un hombre de oración y será capaz de todo” a la formació i segur que també 
serà capaç de tot. És aquest un valor que no podem perdre i que sofrint els canvis necessaris que cada 
època demani, deu mantenir-se com un dels mitjans inqüestionables per a seguir formant cristians 
compromesos en la seva fe, cristians capaços d’integrar el que viuen, creuen i celebren.    

 

4. Què podria suposar per a la pastoral de les diòcesis catalanes 

Sense atrevir-me a formular propostes concretes, ja que a excepció del meu bisbat conec poc la realitat 
de les altres diòcesis catalanes, crec sincerament que és possible el Moviment en els bisbats catalans. 
És més, de no existir, en aquest o en un altre nom, crec que caldria animar a crear-lo, ja que podríem 
dir que es tracta de l’estructura laical d’aquells que no tenen cap altre carisma, que el de ser batejats. 
Des del meu punt de vista no és tracta ni molt menys, d’eliminar res del que hi ha, sinó més bé d’unir 
una mica el que es pot unir i sobretot, oferir-ho a molts que potser ho estan esperant. 

Carlos García de Andoin, en unes jornades d’aprofundiment sobre el CLIM (Cristians Laics, Església en 
el món. CEE, 1991), ja fa uns quants anys, deia així:  

 [Parlant de l’Acció Católica] Creo que sólo si se comprende su especificidad es posible aceptar con 

serenidad y sin conflictos de agravios comparativos la priorización de las Iglesias locales por este 

modelo de apostolado seglar. La Acción Católica es una forma específica de eclesialidad. De la misma 

manera que los presbíteros diocesanos y los presbíteros de las órdenes religiosas tienen una 

vinculación distinta al Obispo y a la misión evangelizadora de la Iglesia local, así ocurre con la Acción 

Católica y las otras asociaciones, movimientos y comunidades de apostolado seglar. La Acción Católica 

es al Obispo lo que el presbítero diocesano, pero en laicos. Nadie discute que un obispo se preocupe 

más por el seminario diocesano que por el noviciado de los escolapios o de los jesuitas. Es más, 

algunas intervenciones en éstos podrían ser calificadas como de ingerencia ilegítima. Pocos cuestionan 

que se desviva por la formación de los seminaristas, dotándola de formadores, de infraestructura y de 

dinero. Casi nadie pone en duda la autoridad del Obispo en la elaboración del ideario y del proyecto 

educativo del Seminario, o en el nombramiento del rector y el equipo de formadores que lo dirigen, 

aunque sí sería cuestionable el que no ejerciera tal autoridad evangélica y corresponsablemente. 

¿Dónde está la razón de ello? Pues en que todos admitimos que el Obispo, como responsable de la 

Iglesia del Señor en un determiando territorio, es el que se dota y asume para sí unos presbíteros que 

son como dice la Lumen Gentium 28 “providos cooperadores del Orden Episcopal y ayuda e 

instrumento suyo” [...] En mi opinión, la naturaleza y la misión eclesial de la Acción Católica, 
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desde la especificidad de la vocación laical, es análoga a la del colegio presbiteral. El Obispo 

asume para sí un laicado organizado, al que coresponsabiliza en la misión evangelizadora de la 

Iglesia local. Y esta vinculación es la que asimismo le compromete a promoverlo, a formarlo, a 

sostenerlo y a escucharlo.   

Aquesta és la meva manera d’entendre l’Acció Catòlica General. Aquestos són els destinataris als que 
principalment va destinat. Ja dic, sense conèixer massa la realitat, crec que potser necessitem un canal 
que ens faci treballar a tots una mica més units, i deixem de perdre tantes energies per anar cadascú a 
la nostra.  
 

I per a la pastoral amb joves, també crec que pot oferir quelcom que si no és té és necessita. Les 
Delegacions de Joventut de molts bisbats, estan aconseguint en els últims anys definir-se i oferir 
nombroses propostes atractives per al seu jovent. És de reconèixer l’esforç constant que fan en molts 
llocs per conquerir a un públic sempre complex com som els adolescents i joves. No obstant, és 
compartit per la majoria que activitats significatives i puntuals com poden ser experiències de 
voluntariat, pregàries de Taizé, Jornades Mundials de la Joventut, Camí de Santiago,... sent 
experiències que cal promoure pels efectes positius que estes provoquen i que tots coneixem, de poc 
serveixen si no contem amb una estructura capaç de canalitzar tota la energia generada. És aquí on 
crec que cal ubicar al Moviment, que déu oferir com a instrument bàsic el grup de referència. 

[...] 
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LOS JÓVENES SIGUEN ALEJÁNDOSE DE LA RELIGIÓN 

Part de l’Informe “Jóvenes 2010” de la Fundació SM 
Article publicat a Vida Nueva  (2010)  

Autora d’aquesta part de l’informe: Maite Valls 

 

SOBRE LA IGLESIA CATÓLICA 
 

La Iglesia católica como institución es poco valorada. De hecho, ocupa el último lugar en 
la lista de instituciones propuestas, por detrás de las multinacionales, instituciones 
políticas, fuerzas armadas y sindicatos. Sólo un 23% de los jóvenes tiene mucha o 
bastante confianza en la Iglesia, frente al 75% que no. Estos datos explican que tan sólo 
un 3% de los jóvenes crea que en la Iglesia se dicen cosas importantes. 

En cuanto a la identificación con la Iglesia, un 20% se muestra de acuerdo con las direc-
trices de la jerarquía eclesial. Por el contrario, algo más de la mitad de los jóvenes 
sostiene que se puede creer en Dios sin la Iglesia, la misma proporción que cree que se 
puede ser parte de ella sin tener que seguir todas sus directrices. 

Por otra parte, en cuanto al grado de acuerdo con las opiniones sobre la Iglesia, más del 
75% cree que es demasiado rica, porcentaje que contrasta con el 60% que valora su 
labor social. La primera percepción se debe más, según afirma el informe, a prejuicios y 
tópicos. También creen que tiene una postura anticuada en materia sexual (75,2%) o 
que se mete demasiado en la vida personal de la gente (63,3%). Un número importante 
opina que sus directrices dificultan disfrutar de la vida. 

Mejoran, en cambio, las visiones positivas. Un 40% de los encuestados afirma que sus 
normas ayudan a los hombres a vivir más moralmente, mientras que un 45% dice que le 
ofrece un hogar espiritual y religioso, 13 puntos más que en 2005. 

Y, si son pocos los que se acercan a la Iglesia, menos son los que se plantean la vida 
religiosa. El 1% se lo plantea a menudo, mientras que el 5% lo ha pensado alguna vez. 
Casi todos los jóvenes, el 93%, ni lo valora. La situación refleja, según el informe, el tipo 
de vida y los valores dominantes hoy, donde el centro de atención es lo inmediato, lo 
empírico. La asistencia a clase de religión ha descendido ligeramente respecto al 2005, 
pero su valoración no es peor.  

Finalmente, el estudio recoge la relación de los inmigrantes con las creencias religiosas, 
diferente a la de los españoles. Su visión de la Iglesia es buena, y manifiestan mucha o 
bastante confianza en ella (57%). 
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PROPONER HOY LA FE A LOS JÓVENES: UNA FUERZA PARA VIVIR 

Part d’un Document d’orientació sobre la Pastoral amb joves  
Assemblea dels Bisbes del Quebec (Canada) 

Any 2000 

 

Itinerarios para grupos y movimientos de jóvenes 

En la exploración de los caminos para “creer”, hay que señalar la importancia para los jóvenes de 
pertenecer a un grupo o movimiento. Es ahí donde realzar la experiencia comunitaria. 

Hay múltiples grupos en los que los jóvenes se encuentran: grupos de amigos, grupos de juego, club 
de música, de ciencias, de informática y grupo de presión. Surgen también reuniones de alcance social, 
espiritual, religiosa: actividades compartidas, campañas de solidaridad internacionales, marchas por la 
paz, proyectos unidos a la escuela, visitas a los centros de acogida para personas mayores o 
enfermas, estancias en países en vías de desarrollo, grupos de oración. 

El grupo tiene un carácter formativo para el desarrollo del joven. Le da la posibilidad de escapar de la 
soledad, de tener un solo juicio de valor. Le proporciona un ambiente para las relaciones entre sí y los 
demás: los jóvenes aprenden en el grupo las relaciones interpersonales a partir de un acuerdo, a partir 
de reglas, más o menos explícitas. Se ejercitan en tomar la palabra en las actividades y proyectos de 
grupo. Aprenden a decir “yo” y después a superar el “mío”, empezando a decir “nosotros”. El grupo 
ayuda al joven a descubrir su identidad y a abrirse a los demás y al mundo. En el grupo, el joven pasa 
por la experiencia de la tensión entre el extremo individual y el extremo colectivo. Los grupos pueden 
también ser un crisol privilegiado de apertura, de amistad, de democracia, de madurez, de creatividad, 
de aprendizaje de la libertad, de expresión religiosa. 

Los movimientos se diferencian de los grupos por la relación de continuidad que establecen entre los 
jóvenes y adultos. 

En un movimiento son los adultos que presentan previamente los objetivos y las actividades para 
conseguir en un cierto espacio de tiempo según una estrategia pedagógica precisa. El movimiento es 
ante todo una propuesta hecha a los jóvenes. Su vitalidad depende ampliamente de la calidad de 
presencia de las animadoras y animadores, de su fuerza de propuesta, de su capacidad de 
acompañamiento: “he aquí lo que podemos hacer”; “yo lo he experimentado con otros”; “podréis 

hacerlo, es posible”. Gracias a la pedagogía del movimiento, los jóvenes aprenden a ser valorados, 
amados, confortados, contestados. Ellos se revelan a sí mismos: “yo soy capaz de hacer esto”. Se 
descubren unidos a otros, al mundo entero. Es una probabilidad evidente para la construcción de una 
personalidad más autónoma y más sólida. 

Existe un gran número de movimientos religiosos para los jóvenes. Movimientos de acción católica y de 
compromiso comunitario, movimientos espirituales de despertar a la oración, a la liturgia, a la 
dimensión misionera. Los nombres y los enfoques de los movimientos varían mucho. Citemos algunos 
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de entre los más conocidos: Jóvenes del mundo, servicio de preparación a la vida, juventud estudiante 
cristiana, Salvación-Tierra, Aclé... Efectivamente, estos movimientos agrupan una fracción mínima de 
jóvenes, pero su influencia en los y las que se reúnen se revela a menudo determinante y durable. 
Ofrecen posibilidades de proyectos múltiples que favorecen la interiorización y la expresión personal y 
colectiva de la fe. 

La fuerza de ciertos grupos o movimientos tienen aún la capacidad de reunir a los jóvenes en un amplio 
territorio, de integrarlos en una amplia red. “Sin conocerse, ellos se reconocen”. Se les ve en los grupos 
puntuales y en las grandes reuniones. Vienen “de cualquier parte” pero son “del mundo entero”. Esta 
experiencia de lo universal, de lo “católico” constituye no sólo un gran descubrimiento para los jóvenes, 
representa también un contrapeso útil contra la deriva posible en el repliegue o el sectarismo del grupo. 

En la propuesta de fe a los jóvenes, es pues importante contar con el efecto llamada y arrastre de los 
grupos y de los movimientos. La apuesta es reclutar y formar adultos responsables que puedan hoy 
lanzar a los jóvenes a la invitación que resonó al principio del Evangelio: “Venid y veréis” (Jn 1,39). 

He aquí los proyectos para proponer con la misma experiencia de inserción entre los grupos y los 
movimientos. 

− Ofrecer a los jóvenes la posibilidad de compromisos diversos, concretos, en las reuniones 
informales o estructuradas, grupos de iguales, o grupos de intergeneraciones que respondan a 
sus aspiraciones y gustos. 

− Dar la posibilidad a los jóvenes de sumergirse en un ambiente de valores vivos y coherentes, 
donde experimentar la amistad, la solidaridad, la protección del entorno, la búsqueda de la paz 
y de la justicia. 

− Proporcionar a los jóvenes un campo de acción suficientemente amplio para que encuentren el 
espacio y el tiempo de medirse a sí mismos y de examinar los valores que intentan obtener 
como persona y como creyente. 

− Potenciar en los jóvenes que, a través de sus búsquedas y vacilaciones, contrasten la solidez 
de una palabra dada y de un compromiso adquirido frente a lo provisional. 

− Desarrollar su creatividad en la expresión, en la celebración, en el testimonio de fe, a partir de 
lo vivido y de las relaciones de grupo. 

− Descubrir más allá de la multiplicación de experiencias espontáneas y momentáneas, la 
riqueza de la tradición y de las reglas que estructuran la vida de un movimiento o de un grupo. 

− Ofrecer a los jóvenes la ocasión de reunirse con los adultos y con otros jóvenes objetivos, que 
sepan escucharles pero que sepan también enseñarles el concepto del discernimiento, el 
significado de la Palabra que pone en camino, hacia una fe vigilante, sin complejo, 
comprometida y hacia un testimonio que va más allá de los sentimientos, hasta los gestos 
concretos y durables. 
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