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LA RECEPCIÓ DEL SÍNODE DELS JOVES
En el número 129 de Problemàtica Viva, i a partir d’un escrit del Bisbe Antoni Vadell, posteriorment
publicat a Catalunya Cristiana, ens obríem expectants al Sínode dels Joves que s’havia de celebrar al mes
d’Octubre de 2018. “Els joves” és un dels eixos del Pla pastoral diocesà “Sortim!”. En aquell moment
sentíem la necessitat d’escoltar els joves, però també d’acompanyar-los. La família és el lloc primordial
de l’acompanyament i de transmissió de la fe als joves. Tothom sap que un signe del nostre temps és la
discontinuïtat que s’ha produït en aquesta cadena familiar de transmissió. Però els nostres joves continuen
sentint-se interpel·lats per la realitat i cerquen una resposta. Per això, el Pla Pastoral expressava una
demanda: «que hi hagi més persones dedicades a aquesta tasca [l’acompanyament espiritual dels joves]».
La veu dels joves ha ressonat en la preparació del Sínode a través del qüestionari en línia, moltes
contribucions i sobretot en la Reunió pre-sinodal. Les seves contribucions i les dels pastors, religiosos,
educadors i experts van quedar sintetitzades en l’Instrumentum laboris, el text que ha estat la base de la
discussió sinodal. Els assistents al Sínode expliquen que la seva celebració ha estat una experiència que
ha envigorit l’entusiasme per acostar la persona de Jesús als joves. Llegir el Document Final ens acosta a
aquesta experiència. Els seus redactors han pres el text bíblic dels deixebles d’Emaus per il.lustrar
l’experiència de la trobada amb Jesús. En ell identifiquen un triple moviment: primer el de Jesús que «es
posà a caminar amb ells», desprès el que es produeix a l’interior dels deixebles als que «se’ls obriren els
ulls» i finalment la decisió que prenen de retornar a la comunitat vers la que «partiren de seguida» per
compartir la trobada amb el Ressuscitat. Aquests tres moments, així expressats, donen el títol als tres
capítols del Document.
Per entrar en aquests tres capítols, a continuació, ens servim de l’article que Mn. Salvador Pié-Ninot,
Consultor del Secretariat del Sínode dels Bisbes de Roma i rector de Santa Maria del Mar, ha publicat
recentment per Catalunya Cristiana.
«1.- Primera part: reconèixer, o sigui, escoltar i veure amb empatia: lligada al verb «reconèixer», que
comporta escoltar la realitat, deixant-se colpir per ella, en una perspectiva clarament “fenomenològica”.
Tres són els punts assenyalats: la novetat de l’ambient digital; el fenomen de les migracions, i el trist
capítol dels abusos de tot tipus. Segueix el tema de la dinàmica de les relacions que troba en les relacions
familiars, en les del propi cos (afectivitat, sexualitat) i en la pròpia vulnerabilitat (treball, violència,
marginació, sofriment) els eixos per construir la pròpia identitat. Es conclou amb els aspectes culturals,
religiosos i espirituals, en què se subratlla sobretot el fort desig dels joves d’una litúrgia viva.
2.- Segona part: interpretar, o sigui, deixar-se guiar per l’Esperit: va a les arrels dels temes sinodals
seguint el verb «interpretar», que demana profunditat de visió, possible només a la llum de l’Esperit que
crea com “una nova Pentecosta”. S’inicia amb una «antropologia de la joventut» que parteix de Jesús,
“jove entre els joves”, i passa per la necessitat de créixer vers la maduresa de la vida i de la fe, en el marc
de la dinàmica de la llibertat, que alhora és “responsorial” -com a resposta d’amor- i “responsable” -capaç
de donar raó de les pròpies accions orientades al servei. Segueix el «misteri de la vocació» ja que “tota
vida és vocació” que fa possible donar la vida al servei dels altres. Finalment, es presenta
l’acompanyament i el discerniment amb una nova llum: al centre hi ha l’Església com a casa
d’acompanyament i ambient per al discerniment, amb la necessitat d’acompanyadors adequats per
articular llibertat i consciència en la pràctica del discerniment.
3.- Tercera part: caminem junts, sortim junts, ens formem junts: part lligada al verb “escollir”. S’insisteix
en la “sinodalitat missionera” que ofereix el to d’una Església no solament missionera, sinó sinodal, tot
caminant amb els joves, i capaç de viure la comunió i la conversió espiritual, pastoral i missionera entre
tots. D’aquesta significativa intuïció sorgeix la reforma de l’Església i l’opció missionera a partir dels

desafiaments més urgents del nostre temps, tocant diverses qüestions “candents” (ambient digital,
migrants, les dones a l’Església, sexualitat treball, política, interculturalitat, interreligiositat,
ecumenisme...). Segueix amb una rellevant proposta d’una experiència d’acompanyament amb vista al
discerniment (núm. 161) així articulada: que tota realitat eclesial per un cert període de temps aculli joves
i els acompanyi tot garantint tres condicions: una vida fraterna, joiosa i sòbria; una missió apostòlica
forta, i una proposta d’espiritualitat sòlida.
Els joves són presentats en el Document final com a “lloc teològic” de l’Església actual: hi ha una visió
esperançada i positiva dels joves, plena d’optimisme antropològic, que no amaga les seves debilitats, però
que va més enllà per tal de discernir la presència de Déu en ells. Venç la llum de la fe sobre les ombres,
en l’intent de portar Déu als joves i els joves a Déu. Tres textos en són síntesi:
El matí de Pasqua el jove Deixeble Estimat va arribar primer al sepulcre, precedint Pere; de la mateixa
manera, en la comunitat cristiana el dinamisme juvenil és una energia renovadora. Alhora, l’actitud del
Deixeble Estimat indica que és important continuar lligats amb l’experiència dels ancians –en aquest cas
Pere-, i reconèixer el rol dels pastors i no anar endavant tots sols. Així es tindrà aquella simfonia que és
fruit de l’Esperit (núm. 66).

Text que es complementa amb la preciosa menció de Maria Magdalena, com
l’apostolessa dels apòstols que curada de les seves ferides (cf. Lc 8,2) i testimoni de la resurrecció, és la
imatge de l’Església jove que somiem» (núm. 115).

Però segurament el text més profètic i comprometedor és quan s’afirma que
Déu parla a l’Església i al món a través dels joves, la seva creativitat i compromís, els seus sofriments i
peticions. Amb ells podem llegir més profèticament la nostra època i reconèixer els signes dels temps; per
això els joves són un dels “llocs teològics” en què el Senyor ens fa conèixer alguns dels seus desigs i
desafiaments per construir el demà (núm. 64).

Heus ací les primeres i atentes passes que el Sínode ens proposa com a marc eclesiològic concret per
desplegar concretament en una pastoral juvenil, avui!»1
El Sínode ha tingut la seva continuïtat en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el passat mes de
gener a Panamà en la que el treball sinodal ha quedat sintetitzat per aquest lema: “Facis en mi segons la
teva Paraula”. Si al començament de l’article fèiem referència a la necessitat d’augmentar els esforços i
recursos en l’acompanyament dels joves, i això és justament el que demana el Document Final del Sínode
dels Joves, no podem concloure aquest escrit sense traslladar als nostres lectors que la Jornada
d’Apostolat Seglar de Catalunya reunida el passat 9 de febrer a Sant Feliu sota el lema “ACOMPANYAR
LA LLIBERTAT EN CRIST” ha acordat oferir pel curs 2019-2020 una ESCOLA
D’ACOMPANYAMENT per laics. L’equip d’exercicis en la vida quotidiana de la Cova de Manresa,
oferirà als acompanyants en la fe, personal o comunitaris, una pràctica de 9 mesos durant els quals els
participants podran adquirir eines i recursos en l’examen de consciencia i ser acompanyats en
l’aprenentatge del discerniment en la presa de decisions. El Pla Pastoral es veu confirmat i dona respostes
concretes!
Preguntes:
- Com poden enfortir-se les famílies en el seu paper d’acompanyants dels joves?
- Poden les famílies ser veritables transmissores de la fe sense veure la realitat, interpretar-la des de
l’Esperit i sentir la seva responsabilitat missionera?
- Com poden les famílies inserir-se en la “sinodalitat missionera” que demana el Sínode dels joves?
LLIBRE: Sínode dels Bisbes, XV Assemblea General Ordinària, Document Final, Els joves, la fe i el
discerniment vocacional, Ed. Claret, Col.lecció Documents dels Magisteri, 68, Barcelona, 2018.
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Mn. SALVADOR PIÉ-NINOT, Síntesi pastoral del Document Final del Sínode dels Joves, Catalunya Cristiana, número
2056, 17 de febrero de 2019.
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