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Uns 4.000 joves i monitors celebraran els 60 anys de la Fundació Pere Tarrés a Vilafranca del Penedès

El lleure comaescoladevalors

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Q uan mossèn Joan
Batlles va arribar a
Vilafranca del Pene-
dès, l’any 1946, va
voler reprendre la
tradició dels campa-

ments escolta i les colònies que
s’haviaestroncatperlaGuerraCi-
vil. Amb un grup de nois d’Acció
Catòlica va organitzar aquell es-
tiu a la rectoria de Pontons la que
es considera la primera tanda de
colòniesd’estiude lapostguerra a
Catalunya, tot i que se’nvadirCa-
sad’Estiude l’Aspirantat.Apartir
de llavors es van generalitzar ex-

ARXIU

En 60 anys l’estètica de les colònies i els casals ha canviat, però el seu esperit i els seus valors esmantenen inalterables

periències similars arreudel país,
que combinaven la formació cris-
tiana, la convivència amb la natu-
ra i un cert esperit de catalanitat.
De manera espontània des de

les parròquies s’organitzaven ca-
sals i colònies, i sovint esdemana-
va l’aixopluc de Càritas, que, a
més, elspodiaproporcionar la llet
enpolsquearribavaviaAjudaSo-
cial Americana, però també es-
paisper trobar-se. I l’any1957,da-
vant la importància que havien
adquirit aquestes activitats, Càri-
tasdeBarcelona creaelSecretari-
at de Colònies. L’any 1960 s’orga-
nitza el primer curs de monitors
de lleure. A poc a poc sorgeixen
centres d’esplai que ofereixen ac-

tivitats els caps de setmana i es
construeix la casa de colònies Ar-
tur Martorell de Calafell. Un
exemple del compromís amb el
país el tenim en el fet que aquest
espai va ser cedit en més d’una
ocasió per a trobades clandesti-
nes (l’any 1973, Alfonso Comín,
Juan N. García-Nieto i José M.
Díez Alegría hi van convocar una
trobada de Cristians pel Socialis-
mesotaelnomEncuentrodeÁvi-
laperevitar sospitesde laBrigada
Social). I finalment, ja en demo-
cràcia, l’any 1985 es constitueix la
Fundació Pere Tarrés (que pren
el nomdel beat queva impulsar la
Federació de Joves Cristians de
Catalunya.

Actualment la Pere Tarrés
agrupa més de 180 esplais fede-
rats, distribuïts entre Barcelona,
Tarragona i Lleida, però també
Andorra i Mallorca. Agrupats en
el Moviment de Centres d’Esplai
Cristians Catalans (MCECC),
acullen uns 21.000 infants, ado-
lescents i joves gràcies a la tasca
de3.600monitors imonitoresvo-
luntaris.Lafundacióhaampliatel
seu radi d’acció amb altres secci-
ons: formació (facultats d’Educa-
ció Social i Treball Social i centre
d’estudis, que han format uns
33.000 alumnes), escoles (37
guarderies que atenen uns 3.000
nens i donen servei a 26.000més
en menjadors escolars), xarxa de

centres socioeducatius (2.900
nens i adolescents atesos en 25
centres) i cases de colònies i al-
bergs (uns 200 en què participen
uns 13.000 joves). El director ge-
neral de la fundació, Josep Oriol
Pujol, assenyala que es manté
l’objectiu de “promoure la perso-
na des de l’educació, fonamental-
mentdesdel lleure i l’acció social,
partint d’un humanisme cristià”.
De cara al futur, la idea és esten-
dre la formació universitària fora
de Catalunya, ampliar les beques
per al lleure i arribar a més joves
en risc social (hi ha el projecte
d’obrir un centre socioeducatiu a
Palma).

Aquest curs 2017-2018 la Pere
Tarrés celebra els seus 60 anys.
L’actecentral tindràllocelproper
cap de setmana a Vilafranca del
Penedès amb la trobada Vèrtex.
Estàprevistqueeldissabte7hiar-
ribin uns 4.000 infants, joves i
monitors, que seran atesos per
200 voluntaris. S’han organitzat
activitats formatives durant tot el
diapergrupsd’edat, idiumengeal
matí se celebrarà la cloenda. Xa-
vier Nus, president del MCECC,
explica que la festa acabarà “amb
la lectura d’un manifest que serà
una reivindicació educativa en el
lleure i, alhora, la constatació que
elsesplaissónunaescoladeciuta-
dania”.!

50 anys promovent la justícia i la pau

Al cap de pocs dies de ser elegit
Papa, santJoanPauIIesvadi-
rigir als membres de Justícia i
Pau (11/11/1978) amb unes

emotives paraules: “Estimats amics,
compto amb vosaltres, compto amb la
Pontifícia Comissió Iustitia et Pax per-
quèm’ajudeu iajudeutota l’Esglésiaadi-
rigir de nou els homes del nostre temps,
ambinsistènciaiurgència,lacridaqueels
vaig fer quan vaig començar el meu mi-
nisteri romà i universal el 22 d’octubre
passat: ‘Notingueupor!Obriu,mésenca-
ra, obriu de bat a bat, les portes a Crist!
Obriualasevapotestatsalvadoraelscon-
fins dels estats, els sistemes econòmics i
polítics, els extensos campsde la cultura,
la civilització i el desenvolupament! No
tingueupor!Cristconeixelquehihadins
l’home. Només Ell ho coneix! Vivim en
uns temps en què tot hauria d’impulsar i
empènyera l’obertura: sentirvivament la
solidaritat universal entre els homes i els
pobles, la necessitat de salvaguardar
l’ambient i el patrimoni comú de la hu-

manitat, la urgència de reduir el volum i
l’amenaça mortal dels armaments, el
deure d’arrencar de la misèria milions
d’homes que, amb els mitjans per portar
una vida decorosa, trobarien la possibi-
litat d’aportar energies noves a l’esforç
comú”.
El concili Vaticà II havia formulat el

desigquefoscreat“unorganismeuniver-
sal de l’Església que tingués coma funció
estimular la comunitat catòlica per pro-
moure el desenvolupament dels països
pobresilajustíciasocialinternacional”.I,
per respondreaaquestdesig, elpapaPau
VIva instituir laPontifíciaComissió Ius-
titia et Pax. “Justícia i Pau és el seunom i
és el seu programa”, escrivia Pau VI dos
mesosmés tardaPopulorumprogressio.
El papa Francesc l’ha inclòs recent-

ment al Dicasteri per al Servei del De-
senvolupamentHumàIntegral.L’arxidi-
òcesi de Barcelona i després quasi totes
les de Catalunya, pioneres a Espanya,
van crear fa 50 anys la Comissió Justícia
i Pau, que ha treballat molt i de manera
eficaç. És bo de recordar-ho i agrair-ho,
ara que celebrem que la pau és el gran

dode laPasquacristiana.
A nivell universal o estatal o diocesà,

JustíciaiPaupromoulajustícia, lapauiel
respecte dels drets humans al món, se-
gonsl’Evangeli i ladoctrinasocialdel’Es-
glésia. Aprofundeix aquesta doctrina, la
difon àmpliament i vetlla perquè sigui
aplicada. Recull informacions i resultats
d’enquestes sobre la justícia i la pau, el
desenvolupamentdelspobles i el respec-
tedelsdretshumans,elsavaluaicomuni-
ca les conclusions obtingudes. Fomenta
les relacions amb les associacions catòli-
ques i amb altres institucions, que treba-
llinper assolir aquests fins.Cooperaamb
afany perquè creixi entre els pobles una
sensibilitat respectealdeuredepromou-
re la pau, especialment en ocasió de la

Jornada Mundial de la Pau de cada pri-
mer de gener. I ajuda els cristians quan
s’handetractarpúblicamenttemesparti-
cularment urgents i delicats, com ara el
deute internacional, la pena de mort, el
racisme, la situació a les presons, el co-
merçd’armes, ladistribucióde la terra, el
treballhumàielmediambientenlapers-
pectiva de l’Església catòlica, o bé els
aspectes i les exigències ètiques de l’eco-
nomiaidelesactivitatsfinanceres.Perai-
xò continua sent molt necessària la seva
tasca, i hadeserescoltada la sevaveu.
L’Església pot comptar amb els mem-

bresd’aquestainstituciócoratjosa,pertal
de continuar la reflexió necessària da-
vant de temes tan complexos i per pro-
moure el compromís social que dimana
delafecristiana.Lapauilajoiaquevenen
de Jesús Ressuscitat les hemde testimo-
niar i les hemdeconcretar en accions re-
als transformadores. El papa Francesc
s’hi referia: “Cal vèncer la indiferència i
conquerir la pau. La pau és do de Déu i
obradelshomes.LapauésdodeDéu,pe-
ròconfiata totselshomes idones, cridats
aportar-loa lapràctica”.

L’Església pot comptar amb
Justícia i Pau per promoure
el compromís social
que dimana de la fe cristiana
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La convivència amb
la natura, la catalanitat
i la formació cristiana
vanmarcar aquelles
primeres colònies
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RELIGIÓ
Més informació sobre l’actualitat religiosa a: http://www.catalunyareligio.cat


