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Presentació
Publicar la segona edició de la Proposta de Pastoral de Joventut de Catalunya i
Balears és motiu de joia. I això, per tres motius: la joia de poder mirar vers el
passat, per a refrescar la memòria històrica viscuda; la joia de poder mirar vers
el futur, per a revifar l’esperança; la joia de poder mirar el present per a fer més
activa la responsabilitat històrica.
La mirada vers el passat és un record ple de vida. En efecte, la PROPOSTA DE
PASTORAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA I BALEARS, signada pels
delegats diocesans de Pastoral de Joventut i pels consiliaris d’un bon nombre de
moviments de joventut de les diòcesis de Catalunya i Balears, el 26 de gener de
l’any 1987, va ser el resultat d’un treball de comunió i de cooperació eclesial
dels signants del document i de molts cristians compromesos en la formació de
la joventut.
Simultàniament al desenvolupament de la crisi social i cultural dels anys
seixanta, es va encetar un procés seriós de represa de la pastoral de joventut.
Aquest procés, viscut, analitzat i reflexionat antropològicament, elaborat i
interioritzat teològicament i espiritualment, i desenvolupat pastoralment, va
conduir a la creació d’un clima de relació i de col·laboració entre molts
consiliaris i animadors de joves, i a un desig sentit de cooperació pràctica, real i
operativa.
La redacció de la Proposta va ser l’avinentesa i el mitjà adequat per a concretar
aquest clima i aquest desig, i per a poder fer un pas decidit vers l’elaboració
d’un projecte pastoral concret de cooperació en l’àmbit interdiocesà. La
Proposta, a poc a poc, ha anat penetrant en les diverses diòcesis, en les
comunitats, en els serveis i en els moviments eclesials i, d’una manera
diversificada i adaptada a cada diòcesi i a cada situació, ens ha ajudat a tots
plegats a anar avançant. La fidelitat als criteris teològics i pastorals ens fa estar
atents al moment present i enriqueix el treball eclesial amb aportacions noves.
Aquesta segona edició és una mirada vers el futur, una mirada realista, serena i
plena d’esperança. Es tracta d’una actitud de fe que, tot superant els
pessimismes esterilitzants, vol anar encarnant la fe cristiana en l’univers juvenil
del proper mil·lenni, que ja és aquí.
La mirada al present és un compromís responsable amb vista a la tasca pastoral
de cada dia. És una tasca desenvolupada per un gran nombre de laics i laiques,
religiosos i religioses, i preveres que posen el bo i millor de la seva vida al
servei dels joves del nostre temps i al servei de l’Evangeli.
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El Concili Provincial Tarraconense del 1995 s’ha fet ressò d’aquesta memòria,
d’aquesta esperança i d’aquesta responsabilitat; ha donat un suport decidit a la
Proposta, fins i tot fent-la una de les seves resolucions prioritàries. En efecte, la
resolució 28P diu: “El Concili encomana a l’equip de delegats diocesans de
pastoral juvenil i al Secretariat Interdiocesà de Joventut la coordinació de totes
les realitats i moviments de joves existents en les diòcesis, en la línia de la
Proposta de Pastoral de Joventut per a Catalunya i Balears”. I encara, el Concili
precisa que aquesta Proposta, fruit d’una decisió de cooperació, és el marc
global en el qual cal centrar l’estudi, reflexió i aplicació de les altres resolucions
conciliars sobre la pastoral de joventut.
Cal agrair a l’equip de delegats diocesans de Pastoral de Joventut de Catalunya i
Balears el treball que han dut a terme amb els consiliaris i responsables de
moviments en el si del Secretariat Interdiocesà de Joventut. Han estudiat i han
reflexionat les resolucions del Concili Tarraconense i les aportacions de
l’assemblea diocesana de Menorca i del Sínode de Mallorca per tal de
reformular la Proposta amb el propòsit de la més efectiva fidelitat.
La PROPOSTA DE PASTORAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA I
BALEARS, que ara presentem revisada i reformulada, ha de ser, doncs, el punt
de referència que ens obre horitzons pel que fa a l’acció pastoral amb els joves i
en relació amb el testimoni i l’activitat apostòlica dels joves. Punt de referència,
bo i continuant el debat encetat l’any 1979 i que avui ha de respondre a
qüestions actuals i a nous desafiaments. Cal rebre, doncs, la Proposta com una
valuosa aportació, com un instrument eficaç que permet i potencia la
complementarietat, la coordinació dels nostres afanys i serveis pastorals per al
bé dels nostres joves.

Bisbe Carles Soler Perdigó
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PROPOSTA DE PASTORAL DE JOVENTUT DE
CATALUNYA I BALEARS
Els delegats, responsables i consiliaris de moviments que formem la plenària del
SIJ, atents a la realitat present i als reptes que, en forma de resolucions, ens
encomana el Concili Provincial Tarraconense (1995), el treball fet per
l’Assemblea Diocesana de Menorca (1996-98) i el Sínode de Mallorca (199698), reformulem aquesta Proposta per enfortir les bases per a una cooperaciócoordinació i complementarietat interdiocesana de Catalunya i Balears que
esdevingui una veritable comunió pastoral.
La nostra acció pastoral ve determinada pel món dels joves. Aquest món, tot i
que té unes característiques comunes, també esdevé diversificat.
La resposta que donem a aquesta realitat diversificada ha de partir de la
necessitat d'anunciar i proclamar la Bona Notícia als nostres joves, per mitjà
d'una clara acció evangelitzadora i eclesial.
Entre tots els agents de pastoral hi ha d'haver un consens bàsic pel que fa a les
línies que cal seguir. Per a arribar-hi, ens cal un treball constant de clarificació.
A l'hora de plantejar-nos la necessitat d'un marc global per a l'acció pastoral amb
els joves de Catalunya i les Balears, ens cal tenir en compte tres apartats
fonamentals:
I.
II.
III.

Els criteris teològics i pastorals.
Elements de coordinació i complementarietat de les diferents actuacions
pastorals en la realitat juvenil.
El secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut.

I. CRITERIS TEOLÒGICS I PASTORALS
1.1 L’ATENCIÓ ALS JOVES I A LA SEVA REALITAT
La nostra acció pastoral parteix de la vida i acció dels joves i s’hi realitza.
Això vol dir:
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a) Que els joves han de ser evangelitzats i incitats a ser subjectes actius,
protagonistes de l’evangelització, artífexs de la renovació social (ChL 46) i
no simplement considerar-los objectes de la sol·licitud de l’Església.
b) Que els joves, nois i noies, siguin oberts a la realitat tal com és amb tota
la seva complexitat. I cal que, en aquesta realitat, hi descobreixin signes
d’esperança.
c) Que el fet de partir de la realitat, i de la vida, ha de desvetllar i crear en
els joves una consciència oberta, crítica i compromesa.
d) Que cal, per part dels consiliaris, una atenció seriosa a les persones, als
joves, emprant una pedagogia activa (acció/reflexió/acció/celebració), que
els ajudi a obrir-se al seu món, a analitzar-lo i millorar-lo; acompanyar-los
a ser protagonistes de la seva pròpia vida i a ser testimonis de Jesucrist. I
tot això, arrelats en el lloc i el temps.

1.2 CENTRALITAT DEL MISTERI DE JESUCRIST
L’acció pastoral, com ja hem dit, ha de partir de la realitat dels joves, però
sempre amb l’objectiu d’acompanyar-los a la fe en Déu Pare, que s’ha revelat
per mitjà de Jesucrist, en la comunió de l’Esperit Sant que és l’Església.
La centralitat del Misteri de Jesucrist és la clau de volta de la nostra acció
pastoral. En Jesús, el Crist, hi descobrim la realització de les aspiracions més
nobles i pregones de la humanitat.
Això vol dir:
a) Que es tracta de presentar Jesucrist als joves no purament des de
l’atractiu que representa com a ideal humà, sinó en tota la seva dimensió de
misteri, vivent en l’Església i en la vida de les persones.
b) Que cal preparar-los per al coneixement i adhesió a la persona de
Jesucrist, present en la història. I, des de l’Evangeli, impulsar-los a
construir una societat i una Església lliures de tota alienació.
c) Que cal animar-los a l’encontre personal i comunitari amb el Crist viu,
que és “el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a plenitud”
(Hebreus 12,2).
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d) Que cal acompanyar-los perquè siguin capaços de viure la Bona Notícia
dins el seu ambient com llevat enmig de la pasta; protagonistes, per tant, de
l’acció pastoral. És el que l’Evangelii nuntiandi expressa així:
“Evangelitzar significa, per a l’Església, portar la Bona Nova a tots els
ambients de la humanitat i renovar-la” (EN, 18).

1.3 ARRELAMENT EN LA COMUNIÓ ECLESIAL
Una mirada purament sociològica de l’Església resta fora de la fe. Una mirada
purament ahistòrica també resta fora de la fe. La mirada creient porta a
contemplar el misteri de Déu a l’interior de l’Església històrica.
Amb això volem afirmar la fe en el misteri de l’Església, realitat divina i
humana. L’Església és el sagrament universal de salvació (LG 1), tal com ho
tenim expressat a Efesis 3,6: “Déu vol que en Jesucrist, per l’Evangeli, tots els
pobles tinguin part en la mateixa herència (que rebem del poble d’Israel), formin
un mateix cos (el cos de Crist que és l’Església) i comparteixin la mateixa
promesa (el Regne de Déu)".
La pastoral que fem parteix de l’Església i ha de portar a la construcció d’una
Església de comunió i missió, entorn del Bisbe diocesà, principi i fonament
visible de l’Església del lloc (LG 23). I per a possibilitar la inculturació de la fe i
que l’Evangeli parli totes les llengües, convé la coordinació pastoral de les
Esglésies locals de Catalunya i Balears com a territori definit per una cultura i
història comunes (cf. CPT 138; LG 23).
Això vol dir:

a) Que el procés de revisió de l’acció, de la qualitat de presència, de
vivència i celebració de la fe, s’ha de fer dins del caliu comunitari (grup,
moviment, parròquia, diòcesi).
b) Que convindria que, entre els joves i els responsables de les comunitats
parroquials, hi hagués sempre un diàleg obert, que fes possible la inserció
progressiva dels diversos grups joves a la vida de les mateixes comunitats i
que ajudés aquestes comunitats a potenciar la seva dimensió
evangelitzadora.
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d) Que els moviments són un espai privilegiat on el jove va descobrint la
dimensió comunitària de la seva fe i va fent progressivament experiència
d’Església local i, des d’ella i per ella, de l’única Església del Crist (LG
23).
e) Que cal procurar que hi hagi joves que es formin en teologia i pastoral
per a poder realitzar una missió activa dins l’Església.
f) Que la pastoral juvenil, per a ser completa ha de portar el jove al
plantejament seriós de l’opció de vida. Cal, doncs, proposar i acompanyar
les diverses vocacions eclesials (laïcal, religiosa, sacerdotal).

1.4 NECESSITAT D’UNA ESPIRITUALITAT ENCARNADA
L’acció i el testimoni han d’anar units a la contemplació i a la celebració de la
fe.
Això vol dir:

a) Que cal cercar la fidelitat a l’Esperit de Jesucrist i disposar-se a fer la
seva voluntat. Això implica:
* La transformació del món segons l’esperit de les benaurances (Mt 5,1
ss.), i reconèixer Crist en els petits (Mt 25,31 ss.).
* La contemplació i el trobament amb el Crist vivent en l’Escriptura, la
litúrgia i la pregària personal.
b) Que la vida segons l’Esperit ha de partir de la vida i ha de tornar a la
vida. És a dir, no ha d’estar deslligada de la vida de les realitats concretes,
sinó que les ha de judicar a la llum de l’Evangeli per a una progressiva
conversió personal i per a esdevenir autèntics testimonis de Crist.
c) Que, d’una manera especial dins els moviments i grups de joves, és
necessària la presència del consiliari o animador de la fe, com aquell adult
en edat i en la fe, que és vitalment present en el procés educatiu del jove,
fent camí amb els mateixos joves. Ell ha d’ajudar a interrogar-se i a valorar
els fets, situacions i accions en cada moment. Ha d’ajudar a aprofundir i
celebrar la fe en Jesucrist, i a viure-la comunitàriament.
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d) En la pastoral de joves, el prevere té un paper fonamental en el treball
d’acompanyament, d’ajut per a discernir la voluntat de Déu, de guia en la
vida espiritual i en la celebració dels sagraments. Aquest és un treball a
realitzar tant amb els joves com amb l’equip d’animadors.
(Orientacions sobre la pastoral de joventut núm. 47 CEE).

Aquests principis, i les conseqüències que se’n deriven, ens ajuden a caminar
junts en un mateix projecte marc de pastoral de joventut a Catalunya i Balears.
És aleshores quan, a partir dels sectors i medis diversificats, no hi ha perill que
l’evangelització i la pastoral realitzades portin a la disgregació; ans al contrari:
hom va realitzant la tasca de donar respostes cristianes a les diverses situacions i
a les diverses necessitats humanes.
Afirmem, per tant, que aquests criteris teològics i pastorals han de ser presents
en qualsevol projecte de pastoral juvenil a casa nostra.

II. ELEMENTS DE COORDINACIÓ I
COMPLEMENTARIETAT DE LES DIFERENTS
ACTUACIONS PASTORALS EN LA REALITAT JUVENIL

A) Per a dur a terme la pastoral de joventut cal tenir presents els criteris
teològics i pastorals exposats en el capítol primer, com és el protagonisme
dels joves, el coneixement de la realitat juvenil, la finalitat evangelitzadora,
l’acompanyament i la formació.
B) Aquest procés educatiu evangelitzador és assumit i impulsat a partir de
diferents realitats:
- Els moviments d'Acció Catòlica, forma habitual d’associació diocesana
dels laics. L’AC és una amb dues modalitats: l’especialitzada, que posa
l’accent en el medi (coordinada des del CCME). La general, que posa
l’accent en el territori de la parròquia. Ambdues utilitzant la metodologia
pròpia de l’Acció Catòlica.
- Altres moviments, associacions i serveis diocesans que treballen
pastoralment amb joves, tot presentant-los clarament l’Evangeli, amb les
metodologies que els són pròpies (cf. CPT 131a).
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C) Partim de la consciència que l’Església de Crist es realitza en cada
Església diocesana i que és indispensable mantenir la seva identitat com a
“Església particular en la qual és present i operant l’Església de Crist” (cf.
CPT 138).
- En el si de cada Església diocesana, cal assegurar la complementarietat i
coordinació de la realitat pastoral juvenil (moviments, associacions i
serveis); això és una tasca encomanada sobretot a les delegacions de
Pastoral de Joventut.
- Des d’aquesta consciència i realitat d’Església local, els delegats han de
treballar en l’àmbit del SIJ per a mantenir, assegurar i enfortir la unitat
pastoral de les Esglésies de Catalunya i Balears.
D) Convé que totes les diòcesis de Catalunya i Balears tinguin uns
mateixos criteris diocesans de reconeixement i aprovació d’estatuts dels
diversos moviments, serveis i associacions que actuïn a la Diòcesi.

III. SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE PASTORAL DE
JOVENTUT
És l’organisme creat per la Conferència Episcopal Tarraconense i els bisbes de
les Balears per a la coordinació i suport a la Pastoral de Joventut.
Formen aquest Secretariat el Bisbe encarregat per la CET i l’Episcopat Balear
per a temes de joventut, els delegats diocesans de Pastoral de Joventut i els
presidents i consiliaris dels moviments que segueixen:

HORA-3 DE CATALUNYA, MOVIMENT CRISTIÀ DE JOVES

HORA-3

JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES ILLES

JOC-JOBAC

MOVIMENTS DE JOVES CRISTIANS DE COMARQUES

JARC

MOVIMENT D’UNIVERSITARIS I ESTUDIANTS CRISTIANS

MUEC

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL D’ACCIÓ CATÒLICA DE MIJAC
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CATALUNYA I LES BALEARS

COORDINACIÓ CATALANA DE COLÒNIES, CASALS I CENTRES CCCCCE
D’ESPLAI

MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA

ME/GSJ

MOVIMENT DE JOVES DEL BISBAT DE TORTOSA

MOVIMENT DE JOVES CRISTIANS DEL BISBAT DE LA SEU

VOCALIA DE JOVES DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS CATALUNYA

URC

Aquest Secretariat Interdiocesà es regeix per estatuts propis aprovats pels
bisbes abans esmentats el 12 de març de 1990.

Vilafranca del Penedès
31 de maig de 1998

Vè Aplec de l'Esperit
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Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears

11

