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L’EDUCACIÓ: REPTE URGENT
Dinàmica dels valors
Fitxa per als pares/mares

A quins valors dónes particular importància en la nova civilització? Posa els valors que trobes a conti-
nuació en ordre d’importància (el valor 1 correspondrà al valor que segons tu té més importància, i el 
16 al que en té menys).
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Treball personal
Cadascú fa la pròpia escala de valors.

Treball de grup
El grup discuteix i disposa la pròpia escala de valors del grup. Cal arribar a un consens. 

Aprofundiment del grup
m Quins valors hem triat?
m Quin tipus de civilització hem construït?
m Viuries en aquesta societat?
m Com hem arribat a prendre la decisió comuna?

L’EDUCACIÓ: REPTE URGENT
Apostem per l’educació

Un amic meu, que és professor a una escola d’alt nivell econòmic, em va contar que un pare d’un 
alumne seu li va dir: “Mira, te pagaré el que vulguis perquè siguis el tutor del meu fill. És que jo, per mor 
de la meva feina, no el puc veure més que una estoneta a la setmana; és clar, aquesta estoneta que el 
tenc no se tracta d’enfadar-me amb ell, o de fer-li fer els deures, hem de disfrutar…”. 

Vaig quedar impressionat per la història, i em va fer pensar molt. En primer lloc, el que jo li diria al pare 
és que es plantegi què vol dir per ell ser pare del seu fill: veure’l una estoneta cada setmana? Gaudir 
amb ell? Gaudir d’ell? No enfadar-se mai amb ell? 

Salut
Pau
Justícia
Bellesa
Saviesa-seny
Fortuna
Instrucció
Veritat-sinceritat

Riquesa 
Amistat
Igualtat
Vida familiar feliç
Doblers
Tradició
Llibertat
Amor
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Què significa educar un fill? Sens dubte no és només tenir-lo… Però, és curiós, per a una de les 
coses més importants i més delicades que pot fer una persona: tenir un fill, no es necessita ni llicèn-
cia, ni títol universitari ni diplomatura, ni un màster, ni un simple curset, com si tothom en fos apte o 
estàs preparat per a tenir un fill.
 
Potser abans, fa uns anys, quan la societat i la família estaven estructurades d’una altra manera, 
l’educació dels fills tenia un pes i un lloc molt important. Avui, amb el ritme de vida que duim, amb 
la importància que li donam a la feina, al temps lliure i a la realització personal, educar els fills es 
fa més complicat; en molts de casos l’educació recau en els padrins, en els tutors, o en el carrer... 

Un altre fenomen que apareix darrerament és l’estrès: els fills no em deixen temps per a mi, i això 
estressa la vida de moltes persones i de moltes parelles. És semblant, si bé, en un altre sentit, al que 
em deia una senyora un dia: “No tenc temps de res, ni temps per als meus fills”… 

I ja sé que el problema no està en aquesta mare, ni en el pare que li oferia tots els doblers que vol-
gués al meu amic per ser el tutor del seu fill, ni en aquelles parelles que s’estressen perquè els seus 
fills no els permeten tenir temps per a ells… El problema està en la manera com ens hem organitzat 
la vida. No tenim temps per a res, ni tan sols per al més important com és l’educació i el creixement 
d’un fill. La societat ha canviat, la família també, però el que no ha canviat, el que els nins han ne-
cessitat des de sempre, és algú que els dediqui temps, i no sols temps de qualitat, sinó temps. No hi 
podem jugar: tenir un fill no és una afició, o una cosa més, o el que fa tothom, és apostar per donar 
vida a un altre ser, per transmetre-li la meva experiència, i per ensenyar-li a viure i a ser feliç. No són 
bromes… Potser haurem d’apostar per una altra manera de viure, i caldrà pensar la societat d’una 
altra manera.

Com a comunitat cristiana, com a pares i mares que volem donar 
una educació cristiana als nostres fills, què hi podem dir a tot això? 

Com a Església volem apostar per l’educació, volem apostar pels nostres nins i joves, per la seva 
vida i pel seu futur. I això passa per dedicar-los temps, no sols una estoneta a la setmana, escoltar-
los, i no sempre dir-los sí a tot… Educar els nostres fills no és simplement gaudir amb ells o d’ells, 
és sobretot estimar-los.

I volem educar des d’un model, com tot sistema educatiu, i el nostre model és la persona de Jesús. 
I malgrat que això soni a doctrina rància, com molts intenten demostrar i ridiculitzar, estam con-
vençuts que el projecte de Jesús que hi ha a les benaventurances és un model de vida, de societat 
i de persona que dóna plenitud. La fe en Jesús ens duu a creure en la persona i en la vida i a lluitar 
per ella: lluitar per la justícia, per la solidaritat, per la pau…, perquè no he d’aprendre només a lluitar 
per la meva persona, sinó pel meu germà, especialment pel més pobre; i quan el meu germà està 
millor, el món està un poc millor, i jo també. Aquest és el projecte de Déu.

Pel que és veu, ni del Govern, ni de la publicitat, ni de la banca, ni dels mitjans de comunicació, 
l’interès no és en la persona i en el seu creixement… Altres són els seus interessos. La televisió 
entretén però no estima, per tant, no educa. La publicitat ens convida a fruir d’un món de color de 



3

ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS I
FITXA 2

rosa, on tot és fàcil i tot està permès: totalment irreal. I si no, demanau-ho a la justícia, si tot està 
permès a nivell sexual, per exemple. Però això és el que ens venen. 

El repte està en l’educació. Prenguem-lo seriosament, ens hi jugam el futur del món i dels nostres 
fills. Ja ho deia Kant: L’home només pot arribar a ser home, a través de l’educació. Només arriba 
a ser el que l’educació fa d’ell. I com a Església continuarem apostant per l’educació.

ESCOLTAM LA PARAULA

Se’l mirà i el va estimar
Mc 10, 17-22

Quan es posava en camí, un home s’acostà corrent, s’agenollà davant de Jesús i li preguntà:
--Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
--Per què em dius bo? De bo, només n’hi ha un, que és Déu. Ja saps els manaments: No matis, 
no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament, no facis cap frau, honra el pare i la mare.
Ell li va dir:
--Mestre, tot això ho he complert des de jove.
Jesús se’l mirà i el va estimar. Li digué:
--Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. 
Després vine i segueix-me.
En sentir aquestes paraules, aquell home va quedar abatut i se n’anà tot trist, perquè tenia molts 
béns.

COMENTARI

Quina pregunta la d’aquest jove! Què he de fer per posseir la vida eterna? Fixa’t que és la gran 
pregunta de la humanitat de tots els temps. Expressa el desig de viure per sempre, de viure en 
plenitud, l’anhel de felicitat. És un desig que d’una manera més conscient o menys, compartim 
tots. 

La resposta de Jesús és molt sàvia: què has après a casa, com a bon jueu? Li recorda la Llei, el 
decàleg, que pels jueus és molt més que una norma legal o moral, és la gran herència rebuda 
dels nostres pares. En el fons, la resposta de Jesús podria significar: ¿ets conscient del que has 
rebut dels teus pares? ¿te n’adones que en tot el que has rebut, en tota l’experiència educativa, 
hi ha la resposta a aquesta gran pregunta?

El jove respon com respondria un adolescent: podem interpretar una certa arrogància quan diu: 
tot això ho he complert des de jove. O també un desig d’anar a més... 

La resposta de Jesús és genial: vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor 
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al cel. Després vine i segueix-me. Viu l’Evangeli, viu des del do, despren-te i dona als pobres i 
segueix-me. En aquesta frase hi ha resumit el que significa ser deixeble de Jesucrist. Segurament 
és una frase que val la pena que interioritzeu i que durant aquest procés catequètic de família anem 
aprofundint i descobrint tot el que significa. 

Però encara hi ha un punt més bell en aquest text de l’evangeli de Marc: Jesús se’l mirà i el va esti-
mar. Vet aquí la mirada del Mestre, de l’educador-Jesús. És la mirada incondicional de l’home lliure. 
El drama d’aquest jove és que quan es gira, amb un posat trist, i s’allunya de Jesús, perquè no és 
capaç de seguir-lo; quan li dóna l’espatlla a Jesús, no és conscient que Jesús el continua mirant 
amb la mateixa tendresa d’abans. 

A tu pare, mare, et convid a descobrir aquesta mirada de Jesús, a descobrir-la cap a tu: com el Sen-
yor t’està mirant, està mirant la teva persona, la teva història amb tendresa. Saps una cosa? Ningú 
com Ell t’estimarà tant, tal i com ets... i fins i tot quan t’allunyes, te continuarà mirant amb tendresa... 

Com desitjaria estimar els meus fills així! Com desitjaria poder estimar amb tanta incondicionalitat... 
perquè qui estima així no només fa bé als altres, a aquells que són acullen aquesta mirada, sinó que 
allibera a qui és capaç de mirar així... Però a mirar així no se n’aprèn amb cap mètode. El secret està 
descobrint la mirada de Jesús. Per això estam a la catequesi de família. 

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

m Què és el que més t’apassiona de la teva experiència de ser pare o mare? 
Per respondre pots comentar experiències personals.

m Quins són els problemes que et preocupen més de l’educació dels teus fills, 
o quines són les teves necessitats en aquest aspecte?


