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Primera part. El diagnòstic: com estan el joves d’avui? 

 
1. Joves “urbanites” de la gran ciutat  

 

 L’any 2050 el 80 % dels ciutadans d’Europa viuran en grans àrees 

metropolitanes. 

 La gran ciutat concentra: 

o Els grups socials més rics, detentors del poder econòmic, social 

mediàtic i polític. 

o Els grups socials majoritaris, desarrelats i marginats 

 La gran ciutat té el millor i el pitjor: 

o Possibilitats de formació, d’assistència mèdica,centres de cultura,... 

o Aïllament, fragmentació, soledat, destrucció ecològica, massificació 

 A la gran ciutat hi ha moltes ciutats “invisibles”, molts grups humans que 

cerquen un sentit a la vida tot agrupant-se segons claus pròpies 

d’identificació i de comunicació: 

o Tribus urbanes juvenils: gòtics, pijos, kumbayas, hipsters, ... 

o Grups de medicines alternatives, meditació oriental, pràctica d’un 

esport, grups de Gospel, grups de ball (hip-hop, break-dance) 

o Afeccionats d’un equip de fútbol, fans d’un cantant o estil de música 

 

2. L’apoteosi del jo i de la desvinculació  

 

 El tsunami de la secularització ha portat a l’apoteosi del jo i de la 

desvinculació: “Res no em pot obligar si no em ve de gust”. 

 És una generació profundament narcisita: centrada en si mateixa, incapaç 

d’un gest de sortida. 

 El jove diu NO a:  

o Una veritat per a tothom (cadascú te la seva veritat) 

o La figura paterna: (pare/mare), mestre, polític, capellà, “autoritat”,... 

o El lligam fratern: Un grup estable 

o La tradició, la cadena de testimonis que em ve de la història  

o Un text sagrat (Bíblia) 

o Un compromís per sempre 

o Un acte de confiança (fe) en el qual m’hi lliuro tot jo 

 La generació més globalitzada i amb mes informació (internet)  

es pensa que ho sap tot i de fet no sap res del més important i necessari. 

 

3. Quins efectes causa, de fet, aquesta desvinculació en el jove 

 Incertesa gran 

 Confusió 

 Angoixa 

 Inseguretat 

 Fragilitat, vulnerabilitat, 
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 Por:  

o A decebre als altres, a fer el ridícul, 

o A no ser entès, a no ser estimat, a ser rebutjat, a quedar sol i 

marginat  

o Als propis límits, a fallar, a no ser útil 

o A no estar a l’alçada del que et demanarà la vida 

o A no controlar la situació 

o A la veritat 

o A sofrir 

o A ser un mateix 

o A canviar 

o A fer mal 

o A la confrontació amb altres models, o altres idees 

o A ser lliure 

o A embrutar-se les mans 

o A no sentir res 

o A embogir 

o A sentir-se com mort 

 

 Desig, fam i set de seguretat  

 Necessitat de punts de referència, de suport, de base, de fonament, d’un 

“manual d’instruccions” de la vida: 

“Viuen la vida, el propi cos, l’afectivitat, l’amistat, el temps, com un 

electrodomèstic desconegut, pitgen els botons a l’atzar. La felicitat sembla 

una cosa que passa per casualitat, per sort, i el secret de la vida sembla una 

endevinalla capritxosa” (Fabio Rossini, capellà de Roma, creador del mètode 

evangelitzador de joves “Els deu manaments”) 

 

 

4. Com intenta el jove  sortir d’aquesta incertesa, inseguretat i por? 

 

Projectant el desig de seguretat en un objecte extern que li promet “la felicitat”  

i que momentàniament li ofereix succedanis de felicitat: 

 

 L’ iPot, la tauleta, la tecnologia 

 Les series de televisió, els programes rosa 

 La moto, el cotxe 

 El propi cos ben cuidat, el gimnàs 

 Un esport al que s’hi dedica en ànima i cos  

 El menjar 

 El vestit 

 La noia, el noi 

 L’experiència sexual 

 El plaer pel plaer 

 La diversió amb borratxera, la discoteca 

 El seguiment apassionat del meu club de futbol 

 Dormir al carrer per poder seguir des de primera fila el concert del meu 

cantant o grup preferit.  
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 Les drogues 

 La imatge que dono de mi mateix/a (“postureo”) 

 L’aprovació, l’admiració i l’afecte dels altres 

 Saber molt d’algun tema 

 Viatjar molt 

 Agradar o aconseguir l’aprovació dels meus pares 

 Un “guru” que em fascina 

 La meva independència  

 El meu destí escrit a les estrelles  

 El meu deure 

 Un treball estable (cosa legitima, el problema es si es converteix en 

l’única cosa que per fí em farà feliç)   

 Una casa (idem que l’anterior) 

 Un titol universitari, un màster (ídem) 

 El nacionalisme – espanyol o català – viscut de manera fanàtica i sense 

argumentar 

 Una religió viscuda de manera fanàtica i fonamentalista 

 La pròpia fe cristiana viscuda com una assegurança de vida 

 El perfeccionisme que em genera una constant sensació de culpa 

 El meu “ego”  

 

5. Quins efectes causa en el jove la seva entrega total a aquest “objecte 

extern”? 

 

 Nova insatisfacció, passat un primer moment  

 Addicció,  

 Dependència 

 Més narcicisme 

 Esclavatge (encara que sigui de la pròpia imatge) 

 Més aïllament 

 Més desvinculació 

 Desencís, desil·lusió, 

 Mediocritat 

 Avorriment (cara de príncep cansat que tot ja ho han tastat) 

 Envelliment prematur psíquic 

 Pèrdua de tota esperança en la vida 

 Nihilisme 

 Suïcidi 

 

 

            Hi ha alternativa a aquest cul-de-sac que és la  vida? 
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Segona part: Com oferir l’alegria de l’Evangeli als joves d’avui? 
 

6. “Pro-vocar” l’opció lliure de la fe  

 

 No hem d’anar darrere els joves oferint la fe com un “plus” de sentit 

optatiu; no hem d’implorar de genolls que es quedin a les nostres 

reunions... 

 No hem de gastar energies en oferir la fe i els itineraris de formació 

cristiana a qui encara no ha experimentat la necessitat de ser “salvat”, a 

qui va per la vida convençut que ho té tot “controlat”, a qui encara no es 

reconeix pobre i desorientat... 

 Els joves ens haurien de sentir dir a l’inic de les nostres ofertes, coses 

com: 

o “Si creus que tu ja has trobat el teu manual d’instruccions per 

anar per la vida, si creus que vius una vida plena, bonica, i feliç... 

no cal que vinguis a escoltar la nostra oferta cristiana” 

o “Nosaltres només fem la nostra oferta a qui ve, reconeixent que 

no se n’en surt en això de gestionar la vida de manera feliç i 

plena” 

 
7. Empatia i crida profètica 

 

 Proposar la fe cristiana als joves d’avui demana una actitud paradoxal: 

una sàvia combinació d’empatia existencial i de crida profètica. 

 Empatia per a: 

o Connectar amb els joves tal com són  

o No esperar que comencin a canviar per a estimar-los  

o Acollir-los amb les seves ferides i “destroces” (l’Església 

“hospital de campanya”) 

o Fer-ho amb molta tendresa i bon humor, i tot reconeixent les 

ferides i marrades del propi adult que els està acollint 

 

 Valentia profètica per a: 

o Dir pel seu nom tot això que els passa 

o Ajudar-los a que reconeguin el que realment els està passant, de 

bo i de dolent 

 

 

8. Propiciar que el jove reconegui la seva “pobresa” i interpreti el seu dolor i 

angoixa com a crides a una vida realment feliç  

 

a) “Reconeix que ets pobre” 

 Has pres mal... T’has autolesionat provant de fer funcionar 

l’electrodomèstic desconegut que és la teva vida... 

 Estàs desil·lusionat de tantes mentides...després d’haver-te “il·lusionat”... 

 Has experimentat en pròpia carn que si “la veritat” no és alguna cosa 

“més gran” que tu... quina m.... de veritat! 
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 Has reconegut que a més dels “timadors” i aprofitats de torn,  alguna 

cosa dins teu tampoc t’ajuda: veus el bé que voldries fer i fas el mal que 

no voldries fer... 

 

b) “Accepta tot aquest dolor com un do, un regal, que t’avisa que hi ha una 

vida millor” 

 El dolor és un senyal que et permet saber que no anem bé, que allò 

acabarà malament 

 Escolta el teu dolor i el de la teva generació... 

 Reconciliat amb la teva fragilitat, en comptes d’odiar-la; ella és 

l’escletxa per on t’arriba la llum de la possibilitat d’una vida bonica, 

bella, atractiva, esperançada...que la vida no sigui com arrossegar una 

condemna... 

 La teva ansietat i la teva angoixa callada és una veu que dins teu 

clama per un “manual d’instruccions” digne de tu com a persona... 

 Si’s plau, obre’t a la idea que potser hi ha Algú més gran que tu i que 

tot el que existeix, que és bo i bondadós, que t’ha creat lliure i 

responsable, que t’estima i que està en condicions d’ajudar-te, és més 

de salvar-te! 

 

9. Anunci kerigmàtic (primer anunci) i catequesi progressiva en clau de 

reconstrucció integral de la vida del jove 

 

La pastoral amb joves ha de saber combinar amb molta traça: 

 

a) La constant proposta de  l’anunci kerigmàtic o primer anunci de l’amor 

incondicional de Déu mostrat en Jesucrist, sobretot en les primeres 

aproximacions o contactes amb el jove ( a través d’amics, primeres 

xerrades, convocatòries): 

 

 “Feliços els pobres per que d’ells és el Regne de Déu” 

El jove que es reconeix “pobre” i ferit per tota la seva experiència pot 

obrir-se a la proposta gratuïta de l’amor reparador de Déu. 

 “Un Crist que m’accepta tal com sóc, amb qui puc parlar i confiar-li 

totes les meves coses” 

 Un Jesús que em parla des de les pàgines vives de l’Evangeli en el 

diàleg amb la samaritana, amb Nicodem, amb els d’Emaus,... 

 

Atenció als  passos progressius del primer procés d’acostament personal a 

Jesús: 

 Reconeixement previ de la meva pobresa i fragilitat (veure nn. 2-5) 

 Curiositat, interès, atracció, ... 

 Admiració, implicació, diàleg espontani amb Jesús des del cor 

 Obrir el cor a Jesús, demanar-li que hi entri  

 Entregar-li el propi dolor, ferides i error 

 Acceptar que Jesús a la creu ha carregat els meus desoris i misèries,  

 Començar a viure que si li demano l’Esperit Sant començo a respirar 

i a viure d’una altra manera 
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b) L’oferta d’itineraris i recorreguts  catequètics on el jove pugui: 

 

1. Reconèixer les pròpies ferides i desorientacions (veure nn.2-5). 

 

2. Acceptar uns referents  (la contra al núm. 2) 

 

i. El “Pare” o “pastor” (prevere, diaca, religiós, religiosa, laic o  

laica responsable) a qui decideix escoltar i pel qui es deixa 

acompanyar. “Pastor” que parla des de les seves pròpies ferides, 

que parla per que està enamorat de Crist...i no com un professor 

teòric  

 

ii. El “Text sagrat” (“Manual d’instruccions”): la Bíblia descoberta 

progressivament com a  Història paradigmàtica d’Amor i Paraula 

de Déu, a la qual el jove decideix donar credibilitat. Catequesi 

fonamental: iniciació bíblica, Credo, sagraments, vida del cristià, 

pregària. 

 

És cert que ser cristià és passar de l’Antic Testament al Nou 

Testament, i de la Llei a la Gràcia; però un jove que no coneix la 

Llei (els 10 manaments) és un cec sense cap punt de referència, i 

ni tant sols pot valorar la novetat de Crist.  

 

 Cal, però, evitar el to moralista. Si es presenten els 10 

manaments cal fer-ho com una radiografia de Jesucrist, de la 

seva manera de pensar, de la seva obediència amorosa  al Pare, 

del seu amor per tots nosaltres.  

 

iii.  La “Comunitat” de germans: els joves amb els que comparteix el 

camí de restauració i reeducació del gust de viure. 

 

iv. La “Tradició”, la cadena històrica de testimonis, la gran 

comunitat: l’Església com a poble dels pobres que cerquen Déu i 

gaudeixen del seu amor.  

 

3. Consolidar l’opció de fe per Jesús  

 

Un acte de fe en Jesús – compromís per tota la vida- és com arrencar 

quasi físicament el jove del seu entorn postmodern (veure n. 2 

“Apoteosi del jo”)  

Acte de confiança total a una Persona. 

“No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran 

idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, 

que dóna un nou horitzó a la vida, i amb això, la direcció 

decisiva” Benet XVI, Deus caritas est n.1. 
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4. Educar el “gust” d’una vida restaurada en Crist 

 

En aquests recorreguts catequètics integrals (no menys de dos anys) 

el jove haurà de trobar: 

 

i. Un ritme de creixement, preferentment setmanal si pot ser. 

 

ii. Un espai que li esdevindrà familiar (parròquia, centre juvenil, 

monestir,...) 

 

iii. Uns acompanyants pacients i constants 

 

iv. Una alternança ben dosificada de la seqüència pregària-

catequesi-recés- acompanyament personal- compartir en petit 

grup-vivència litúrgica- consciencia social... que anirà 

consolidant equilibradament el seu néixer a l’experiència 

cristiana integral.  

 

v. Un tractament respectuós però realista de la tendència al mal 

que tots portem a dintre en una faceta bàsica, cadascú 

diferent, però fortament condicionador de la nostra 

personalitat. Això comportarà: 

 

a) Localitzar les ferides: manques d’afecte, excés de 

protecció, maltractament psicològic o físic,.. 

 

b) Prendre consciència de la “contra-paraula” que de 

molt petits vam pronunciar com a reacció a la ferida i 

que va ser l’inici de la nostra tendència dominant al 

mal (= ”pecat capital”): 

 

1.“Ho faré tot perfecte” = legalista,/“ira” 

                                                2.“No necessitaré l’amor de ningú”= altruista/”orgull” 

                                                3.”M’ajuntaré amb els millors” = trepador/“vanitat” 

                                           4.”Jo sóc especial” = victimista/”enveja” 

                                           5.”Ho pensaré bé abans d’actuar”= distant/”avarícia” 

                                           6. “I si m’equivoco?” = insegur/”covardia” 

                                           7.” Ho vull provar tot”= tastaolletes/ “golafreria” 

                                                 8. “A mi no em dominarà ningú”= “jefe” / “luxúria” 

                                                 9. “Jo m’ho miraré de lluny” = bon jan/ “mandra” 

 

   +Experimentar com aquesta contra-paraula només queda     

inicialment neutralitzada en l’entrega per amor de Crist a la creu i 

amb la recepció del do de l’Esperit Sant. 

 

c) “Sentir” la Paraula personal que Déu ens ha adreçat i 

ens adreça: “T’estimo tal com ets”, “tu ets preciós als 

meus ulls, “tu ets una missió”, “no pateixis més”, “en 

Mi tens una roca segura”, “no tinguis por”, “tira la 

xarxa mar endins”,... 
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10. Com sortir a buscar els joves que estan lluny dels nostres ambients 

eclesials? 

 

a) El diàleg tu a tu en l’ambient quotidià 

 

 A tot arreu del món, en tot tipus de convocatòria l’únic  mètode que 

funciona amb eficàcia , i amb molta diferencia respecte  dels altres: 

l’amic que convida a un altre amic fins a fer-se pesat... 

 Cal que els joves cristians perdin la por a parlar de Jesús amb 

naturalitat, sempre amb el millor testimoni de vida i al fil de les 

converses espontànies de la vida. 

 Cal introduir en les reunions de joves Cristian un moment explicit i 

metodològicament articulat en què es reflexiona i es prega a l’Esperit 

Sant sobre a quins joves del propi entorn em podria acostar més i, en 

un context real d’amistat, fer-los la proposta cristiana. 

 

b) Una mediació atractiva 

 

1. Un bon monologuista o comunicador (abans en deien “predicador”) 

que proposa unes conferències-espectacle amb temes com “Resposta 

als 10 manaments postmoderns”  (Veure Apèndix). 

 

Els joves cristians hi poden convidar els seus amics i companys, i pot 

ser l’inici d’un recorregut de primer anunci i catequesi bàsica per a 

aquells assistents que hi perseverin.  

 

2. Un encontre de lloança amb música tipus Hillsong  

 

c) Mètodes de “xoc” que ajuden a perdre la por dels joves cristians a expressar-

se i a tenir iniciatives. Per exemple, “Sentinelles de la nit”  

 

d) Internet, bloggs, webs,... 
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Apèndix: Els 10 manaments postmoderns 

 
1er: “La veritat no existeix.  

          Cadascú té la seva veritat. 

                Tu tens la teva veritat”. 

              

I a més, facis el que facis,  

     passarà el que ha de passar” 

               

 

   2on: “Viu al dia, gaudeix i consumeix molt; 

              I, sobretot, no tinguis conviccions fortes 

              per què les voldràs imposar als altres per la força”  

 

   3er: “Res no et pot obligar  

             si no et ve de gust” 

 

   4art: “A tu no et renya 

               ni el teu pare, ni la teva mare” 

 

   5è:     “Aprofitat dels altres,  

               abans que els altres s’aprofitin de tu” 

                

   6è:     “Quan no sentis gran atracció física per la teva parella,  

               és el moment de dir-li: Ho sento, però ja no t’estimo” 

 

   7è:  “No et preocupis per a la tercera part de ciutadans mandrosos i irresponsables,  

assistir-los ens empobriria als dos terços restants.”  

 

   8è:     “Excusat sempre: tu no n’ets responsable. 

               I, si cal, repeteix una mentida milers de vegades 

  fins que esdevingui una veritat” 

 

   9è:       “Desitja tot el que veus i afanyat a tenir-ho de seguida”  

 

  10è:     “Aparenta que ets fort/a 

                encara que per dintre et sentis dèbil; 

                Aparenta que ets segur/a 

                Encara que per dintre estiguis insegur/a”  

 

Aquests 10 manaments es resumeixen en dos: 

1er : No hi ha res absolut. Tot és relatiu. 

2on: Primer tu, i després els altres. 

  

Pregunta: Creus que hi ha alguna alternativa 

                         a aquests 10 manaments?  
 


