50 LA VANGUARDIA

DIUMENGE, 23 SETEMBRE 2018

RELIGIÓ
Més informació sobre l’actualitat religiosa en: http://www.catalunyareligio.cat

S’engega una campanya a Badalona per fomentar que els nens no abandonin el col∙legi

L’antídot contra l’absentisme

Treballadors del mercat de Sant Roc amb el lema de la campanya

A

LAURA MOR Servei especial

mb el lema “Que
l’escola t’acompa
nyi”
diferents
agents de la zona
suddeBadalonahan
posat en marxa una campanya per
al curs 20182019 amb l’objectiu
de lluitar contra l’absentisme es
colar. S’hi han implicat entitats
públiques i privades. El lema re
corda l’imaginari intergalàctic de
La guerra de les galàxies, i és una
aposta pels petits herois que cada
dia–malgratlesdificultatssocials,
familiars, econòmiques o d’habi
tatgequeviuenacasa–fanungran
esforç i van a l’escola.
Segons el pla integral de trans
formació 20172022, publicat pel
Consorci Badalona Sud, l’absen

tisme escolar és un dels reptes
principals en aquest territori. Da
des aproximades d’aquest pla xi
fren l’absentisme en un 40% a pri
mària i en un 60% a secundària.
Des del 2009 el Consorci Badalo
na Sud dinamitza el Projecte de
suport a l’escolarització.
Ladificultatésmodificarelspa
trons del que van viure els adults
en relació amb l’escola. En parla
Grau Ussetti, director del Centre
Sant Jaume, promogut pels jesuï
tes:“Moltesfamíliesnohanincor
porat l’escola com a institució de
referència perquè l’escola no ha
existit en la seva infància o l’han
abandonada prematurament”. A
més,l’educacióquerebeninfantsi
joves a l’escola “podria qüestionar
els valors interns i l’estructura so
cial de la família”, i per això “l’es

D ES D E L A D IÒ CESI
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a festa de la Mare de Déu de la Mer
cè, o, com també l’anomenen, del
Remei i de Gràcia en les nostres ne
cessitats, redemptora de captius, que de
mà dia 24 celebrem amb joia a Barcelona i
atotCatalunya,ensajudaaredescobrirels
grans ideals de servei i amor al pròxim en
aquests dies de recomençament del nou
curs pastoral. Maria ens inspira perquè el
millor de la nostra vida ho posem total
ment al servei dels altres, i que la seva ins
piració ens endinsi en totes les dimensi
onsdelavirtutdelacaritat.“Ellaésmestra
de consagració a Déu i al poble, en la dis
ponibilitat i el servei, en la humilitat i la
senzillesa d’una vida oculta, totalment en
tregada a Déu, en el silenci i en la pregà
ria”, escriu el Papa Francesc als Merceda
ris .
El “descens” de la Mare de Déu a Barce
lona fa just 800 anys, per inspirar un ideal
de redempció als cristians del segle XIII,

JOAN-ENRIC VIVES, Arquebisbe d’Urgell

Hi ha contextos
en què anar a l’escola
no és prioritari,
ja que la subsistència
econòmica va al davant
cola es viu com un entorn peri
llós”, afegeix el director del Cen
tre Sant Jaume.
S’hi suma la realitat demogràfi
ca del territori. Ussetti explica un
cas concret: “Sant Roc és un barri
d’una gran diversitat cultural i so
cioeconòmica, configurat a còpia
d’onades migratòries i amb una
gran problemàtica associada en
termes d’adaptació al medi”. An
alfabetisme, atur, economia sub
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La missa de la Mercè,
fora del programa
wDemà, a les 10.30 hores, se

mergida i problemàtiques d’habi
tatge formen part del dia a dia de
moltes famílies. I en aquest con
text “l’escola no és una necessitat
immediata”,perquè“lasubsistèn
ciaeconòmicadiàriailasostenibi
litatdel’entornfamiliar”passenal
davant.
D’aquí ve la necessitat de treba
llar en clau comunitària. Pilar Va
llès, gerent del Consorci Badalona
Sud –en mans de l’Ajuntament de
Badalona i la Generalitat– explica
com aquest organisme té la pro
moció socioeducativa com una de
les seves prioritats. Reconeix l’ab
sentisme com una “problemàtica
cronificada” i explica l’aposta per
comunicar els beneficis de l’esco
larització: “Volem ajudar que tots
els agents positivitzin l’escola; és
una llavor que suma en les políti
ques educatives que fem en
aquest territori”.
Francisca Guzmán, directora
de l’Escola Baldomer Solà; Manel
Valle, del Col∙legi Lestonnac de
Badalona, i Pilar Pedro, de l’Esco
la Josep Boada, creuen que convé
incidir en les famílies. Aquests
centres s’han sumat a l’equip pro
motor de la campanya amb la de
manda explícita de traslladar el
missatge a tota la comunitat.
“Que l’escola t’acompanyi” és
una iniciativa liderada pel Centre
Sant Jaume de la Fundació Carles
Blanch. Aquesta entitat socioedu
cativa forma part del sector social
dels jesuïtes a Catalunya i té més
de vint anys d’experiència al terri
tori. La coordinadora de la cam
panya, Silvia Sala, destaca els tres
eixos que donen cos a la proposta:
“Volem difondre que l’escola fa
que els infants s’obrin al coneixe
ment, els ajuda a relacionarse
amb els altres i els fa créixer com a
persones”. Després d’una setma
na de curs ja tenen prop d’un cen
tenard’adhesionsalacampanya.c

celebrarà la missa solemne en la
festivitat de la Mercè, presidida
pel cardenal Joan Josep Omella,
arquebisbe de Barcelona, a la
basílica de la Mercè. Ecristians
ha tornat a reclamar sense èxit
que “en l’extens programa oficial
figuri la informació sobre la Mis
sa”. I més el 2018, que se cele
bren 150 anys des que la Mercè
és copatrona oficial i vuit segles
des que la Verge va demanar que
es fundés un orde per alliberar
cristians captius. / Redacció

El bisbe de Vic
convoca un sínode
wEl bisbe de Vic, Romà Casano

va, ha convocat un sínode dioce
sà per als propers mesos. És el
primer que se celebra des de
1947, quan es compleixen 15 anys
del seu nomenament al capda
vant d’aquesta diòcesi. El bisbe
assenyala a la convocatòria que
“estem en un canvi d’època, en
un nou paradigma” i vivint “un
canvi social profund que demana
una mirada profunda sobre la
realitat”, i recorda el nombre
decreixent de sacerdots i religio
sos. / Redacció

Lliçons inaugurals de
Morlans i Nespleda
wEl doctor Xavier Morlans llegirà

la lliçó inaugural (Escletxes en el jo
impermeable a Déu. La proposta
cristiana en un món secular) del
curs 201819 de l’Ateneu universi
tari Sant Pacià, el dimecres 26 a les
11.15 hores. I el dijous 27, a les 20
hores, es farà la inauguració del
curs a l’Institut Superior de Ciènci
es Religioses de Girona a càrrec de
Mossèn Joan Nespleda (El movi
ment bíblic a Catalunya al primer
terç del segle XX). / Redacció

Actualitzem l’ideal de la Mercè
és font de la nostra alegria i del nostre con
sol. Sant Pere Nolasc, un laic que canvia el
comerç per la preocupació pels germans
durament empresonats pels turcs i que
podien perdre la seva fe, és qui inicia prò
piament el nou orde religiós, l’orde de la
Mercè, ajudat pel bisbe de Barcelona Be
renguer de Palou i el capítol canonical, i
pel dominic Sant Ramon de Penyafort,
amb el mateix rei de Catalunya i Aragó
Jaume I, que els presta tota la seva protec
ció. La Verge Maria els va inspirar una vi
vència real i concreta de les paraules de
Crist: “Era a la presó i vinguéreu a veu
re’m”, on revela que només l’amor tingut
als més petits serà el que haurà arribat fins
al mateix Fill de Déu: “M’ho fèieu a mi!”
(Mt 25,36.40).
L’ideal de la Mercè consisteix a redimir
captius no amb les armes sinó amb l’amor,
la pregària, les almoines, la negociació i, si
convé, oferintse un mateix a canvi de la
llibertat dels empresonats. Pau i diàleg,
conviccions pròpies i acostament als ene

mics,respecte per lallibertat religiosaire
cerca de la transformació de l’altre, del qui
ens oprimeix o del qui ha delinquit. Hem
de saber traduir aquest ideal amb noves i
concretes accions de compromís.
Aquestsdies,ambtotselsquitreballena
la pastoral penitenciària, recordem els
nostres germans afligits per la privació de
llibertat arreu del món. La presó sempre
ésuncàstigmoltdurperaellsilessevesfa
mílies. Maria és la mare pobra del Magní
ficat, que sap què és viure en el desarrela
ment, no trobar casa, ser rebutjada, viure
refugiada a Egipte, i haver de tirar enda
vant amb l’ànima en suspens. Maria co

Recordem els afligits per la
privació de llibertat. La presó
sempre és un càstig molt dur
per a ells i les seves famílies

neix bé els qui ara sobreviuen a les pre
sons, les seves famílies –que pateixen
tant–, i en té gran pietat. Maria comprèn
bé el dolor de les víctimes i les immenses
conseqüències negatives que els delictes
han originat. Però segur que, trencant aï
llaments severs i reixes, deixarà passar a
mans plenes i sense distincions la gràcia
amorosa i guaridora del seu fill, i ens ense
nyarà a tenir amb tothom entranyes de
misericòrdia.
LaMaredelaMercèacompanyielsfun
cionaris de presons, il∙lumini els legisla
dors de les nacions i inspiri els governs
perquè legislin i actuïn amb humanitat i
amb prudència, apostin per alternatives
menys doloroses que la presó, i no abdi
quin de l’ideal de restauració personal i de
reinserciósocial.Quepuguemavançarpel
camí de la justícia restaurativa i perquè fi
nalment, pel poder de Déu, el perdó venci
l’odi i la indulgència a la venjança. Santa
Maria, Mare de la Mercè, doneunos
amor, coratge, misericòrdia i esperança.

