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“Per a connectar amb els joves és fonamental una actitud d’escolta i de mirada positiva”.
Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, assegura que “necessiten tenir referents
que els transmetin conﬁança-; perquè estan allunyats de l’Església, però sobretot estan
allunyats de l’amor de Déu, i això és el que els hem de proposar i acostar”.

Què necessita el jove?
El jove vol ser escoltat, i no només el que diu de paraula, sinó el que està dient la seva vida.
Necessita una mirada positiva, d’amor. I després li haurem de fer una proposta… Quan parles
amb joves veus una actitud de recerca molt gran, un desig de conèixer experiències
interessants, sobretot de persones que visquin una vida diferent a la seva. Però també te
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n’adones que no coneixen l’amor de Déu, que no coneixen la proposta de Jesús, l’Evangeli.

Què cal fer per motivar-los?
És important saber on estan, en quins indrets es mouen i com els podem anar a trobar. Els
joves són molt sensibles als referents -persones o experiències-. Els pot atreure una petita
comunitat on hi ha bon rotllo, estimació…, joves que se senten estimats pel Senyor. Això
irradia, atreu. Al ﬁnal diuen: jo vull viure com aquests. Aquesta és la clau evangelitzadora de
totes les èpoques, des de Jesús. Crec que ho compliquem massa. Només cal crear nuclis que
irradiïn experiències.

Experiències com l’Aplec de l’Esperit són positives?
Quan s’organitza una excursió, un pelegrinatge amb joves, el primer que demanen no és “on
anem”, sinó “qui ve”. El jove vol estar amb altres joves, i comprovar que els cristians no són
poquets. Per això, l’Aplec de l’Esperit és una bona iniciativa. I hem de reconèixer que l’Esperit
és amb ells. Animar-los està molt bé, però també els hem d’escoltar. L’Esperit també parla a
través seu. Una de les missions del proper Sínode és escoltar què ens estan dient, provocant,
proposant els joves.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 20 de maig
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