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Les 53 Jornades de Castelldaura han començat aquest dimarts amb reﬂexions
teològiques, teòriques i molt pràctiques sobre els joves, la fe i el discerniment
vocacional
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Partint del document preparatori del proper sínode sobre els joves, el primer dia de les 53
Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura s’ha donat la paraula a quatre joves, molt
diferents, que han explicat la seva vocació en una taula rodona moderada pel rector del
seminari de Barcelona, Josep Maria Turull.
La religiosa de l’Institut del Verb Encarnat, Maria Xiqueta (Elisabet Melé), ha defensat que
“entregar la vida a Déu és propi dels joves, és iniciativa de Déu, són els plans de Déu, no els
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nostres, un regal“. Ha explicat que hi ha moltes vocacions tant de sacerdots com de
religioses, ella mateixa s’està formant juntament amb cent noies més. Considera que perquè
hi hagi més vocacions cal pregar més i viure la vocació amb alegria.
La família té un pes important en la vocació. “Els meus pares em van ensenyar que la fe era
un xollo. El dia que hi havia més ‘xutxes’ a casa era el dia de la vetlla pasqual”, ha exposat
l’arquitecta i directora del club juvenil Carena, Mariola Borrell. Ha afegit que sovint la vocació
és un procés llarg “ﬁns que te n’adones” i ha destacat el valor del testimoni: “recordo la
meva àvia, tronxada de riure perquè la policia l’havia atura amb el cotxe ple de taronges que
havia de portar als pobres… jo volia ser com ella”.
L’entorn pot ajudar o diﬁcultar la vocació, però pel seminarista Pau Manent no és
determinant, perquè “encara que hi hagi males experiències d’altres persones, la vocació és
individual” També ha dit que “els joves volen missatges radicals”. Finalment, l’enginyer
industrial Pablo Sanz, que viu la vocació al matrimoni, ha destacat que “la meva dona em
salva, m’apropa a Déu, jo en ella aprenc molt de com Déu m’estima”
Coses grans
El nunci apostòlic Agostino Marchetto (podeu llegir la coferència en català aquí) ha reaﬁrmat
que l’objectiu és “promoure opcions veritablement lliures i responsables, i l’instrument
principal és el discerniment”. El també membre de la Congregació de l’Evangelització dels
Pobles ha afegit que el perﬁl ideal per acompanyar un jove en el discerniment és “mirada
amorosa, benvolent; paraula amb autoritat i capacitat de fer-se proïsme, caminar al costat i
ﬁnalment el testimoniatge d’autenticitat”. Ha acabat amb una petició: “No tingueu por de
proposar coses grans, amb humilitat i ànim, carregats de pregària”.
Però com són els joves d’avui? Xavier Serra, professor d’un institut de Salt (Girona), ha
exposat que hi ha una ignorància de la fe i de la cultura i que els joves “semblen tranquils
amb aquesta situació fragmentària”. En aquest context, ha indicat que l’acompanyament
espiritual és fonamental. La gent necessita la pregària i el silenci. Ha defensat que “hi ha una
forta pressió secularitzadora, però hi ha joves molt valents”.
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Demà, més
Les jornades continuaran dimecres a Castelldaura (Premià de Dalt) amb una taula rodona
sobre “iniciatives pastorals amb la joventut” i la participació de la responsable dels Grups
Alfa a Catalunya, Teresa Valero; el rector de la parròquia de Betlem, Joan Costa; el delegat
diocesà de joventut de Barcelona, Bruno Bérchez i l’impulsor de Life Teen, Albert Sols. El
presentador serà Ignasi Miranda, de Ràdio Estel. L’arquebisbe d’Urgell Joan Enric Vives
tractarà l’acompanyament als joves i també hi haurà una conferència del professor
universitari Juan Luis Lorda, que parlarà dels joves del segle XXI i l’acompanyament
espiritual.
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