num. 84

Compartim eines
Anem de bòlit
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Ens és familiar, aquesta
història? Ficció o realitat?

2

Cal anar de bòlit? Hi ha
alternatives? Quines?

3

Trobem diferències amb la
nostra infantesa? Quines?

Ja fa unes setmanes que ha
començat el curs escolar i
a casa de la Martina es
percep
encara
una
sensació d'estrès que no
acaba de minvar.
La nena farà aquesta
setmana 3 anys i els seus
pares porten uns dies
gestionant
la
festa
d'aniversari.
Per altra banda, comencen
les inscripcions a les
activitats extraescolars. El
José Carlos i la Maria
Lluïsa han decidit que la
Martina farà piscina. En aquest cas, suposa un horari concret i unes llargues cues per
apuntar-s'hi. Miraran d'enviar l'avi i després algú dels dos, s'incorporarà per fer el
pagament i donar les dades.
La Tània, mestra de la Martina, ha sol·licitat una entrevista amb els pares per comentar
l'inici de curs de la nena i la seva adaptació. Encara porten uns dies d'ajustament
d'agendes que no acaben de veure la llum. Sembla que llurs feines els impedeix faltar un
parell d'hores.
En qüestions organitzatives, l'avi Antonio anirà a buscar la nena al migdia perquè dini
amb ell i amb l'àvia Teresa. A la tarda, l'àvia Montse serà l'encarregada de portar-li el
berenar i estar-se una estona amb ella al parc. Sobre les 18h vindrà la mare.
Poca estona coincideixen tots tres a casa; el José Carlos fins ben bé les vuit no
apareix, això si no té un viatge d'aquests a l'estranger.
El cap de setmana, pel que sembla, han quedat amb unes famílies de l'escola que ja es
coneixien des de la llar d'infants. Pels comentaris, al José Carlos no li fa molta gràcia
aquesta sortida. Ell volia quedar-se a casa, tranquil. Fa una estona ha cridat: A veure
Maria Lluïsa, és que anem de bòlit!
Carme (veïna de la família)

Parlem-ne tots plegats!
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num. 84

Tindrem temps per a
nosaltres, els pares?
Quatre converses
pescades al vol en una
comunitat de veïns
QÃ¼estions

Primera
Alex i Paula (pares de tres
nens, dos bessons de vuit
anys i una nena de dotze)
- Àlex: Enguany voldria
poder córrer la marató de
Barcelona, això vol dir que
cada dia sortiré a entrenar
de set a vuit del matí.
Podràs
ocupar-te
de
l'esmorzar dels nens i
portar-los a l'escola, oi?
- Paula: Crec que sí, però
- Àlex: Caram, sí que em

per al diÃ leg:
1

Com encarem el curs: amb
il·lusió, amb estrès, amb
suports... sense...

2

Quin seria el vostre ideal de
curs? (tant pel que fa a horaris
com a activitats fetes amb els
vostres fills)

3

Us és fàcil o difícil la
conciliació horària?

Parlem-ne tots plegats!

sortirà cara aquesta marató.
Segona
En Marcel i la seva mare (l'àvia Pepita) s'ocupen a quatre mans de dos nens adoptats, la
Saxa, de sis anys, i en Gebriel, de tres.
- Pepita: A veure, Marcel, quins dies hauré d'anar a buscar els nens a l'escola aquest
curs?
- Marcel: crec que no caldrà que hi vagis més que els dimecres i els dijous, que són els
dos dies que no faran activitats extraescolars; els divendres ja hi aniré jo. I els altres dies
hi podrà anar l'Anna, la cangur de l'any passat.
- Pepita: I els matins qui els portarà a l'escola?
- Marcel: Ja els portaré jo. M'he adaptat l'horari per poder-los-hi portar.
- Pepita: està molt bé, això, però no volies tenir temps per repassar l'anglès? A quina
hora ho faràs?
- Marcel: He pensat que els dissabtes al matí ens apuntarem tots tres a fer manualitats a
ca la Margaret, i com que ella només parla anglès, practicarem conversa els tres a la
vegada.
- Pepita: bona pensada, potser que vingui jo també a fer manualitats.
Tercera
En Joan i la Mercè són pares de la Núria, una nena de vuit anys.
- Joan: a l'oficina m'han demanat que, fins que acabi l'any, em quedi una hora més cada
dia per poder fer front al nou projecte. No els puc dir que no, quina llauna...
- Mercè, això no és possible perquè ja m'he apuntat a natació tres dies a la setmana.
Ja saps què em fa falta per poder rehabilitar l'esquena.
- Joan: i com ho fem ara?
- Mercè: Podem apuntar la Núria a fer alguna activitat extraescolar més, però no sé
què en pensarà ella.
Quarta
La Gina i la Mariona són mares d'en Cesc i la Marta, dos bessons de 10 anys.
- Gina: enguany m'han posat al torn de tarda. Com ens ho farem per anar a buscar els
nens?
- Mariona: cap problema, els nens tenen activitats extraescolars tres dies a la setmana.
Bàsquet els dilluns, música els dimarts i dijous, això els manté ocupats fins a dos
quarts de vuit del vespre.
Els dimarts podríem enviar-los a la biblioteca i els divendres que els reculli alguna altra
mare, no creus? És que jo, amb l'estrès que porto de la feina, ja saps que necessito
una estona per a mi cada dia; i així també tinc temps d'anar
a comprar i arreglar la
www.escolacristiana.org?butlleti=84&article=154
casa abans no vinguin.
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- No ho sé (diu la Gina) això dels divendres vols dir que no ens ho podríem repensar?
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num. 84

Memòria
Recordem la nostra
adolescència?
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Pares i mares, recordeu la
vostra adolescència?

2

Quines necessitats emocionals
vau necessitar?

3

Fins a quin punt és bo
recordar la nostra
adolescència per
comunicar-nos amb els fills?

Parlem-ne tots plegats!

Els pares d'en Miquel conversen
animadament amb d'altres pares
de la mateixa classe del seu fill tot
sortint de la reunió que ha tingut
lloc la primera setmana de
setembre a l' escola.
En Miquel té dos germans
més, en Pol i la Maria. En Pol
començarà 6è de primària i la
Maria 4t de primària.
La conversa gira entorn de l' estiu.
Entre rialles i bons propòsits pel
nou curs, també s&acute;hi obre
un escletxa per a comentar com ha
anat l' estiu amb els fills
adolescents.
El pare d' en Miquel somriu quan
veu la seva dona parlant
acaloradament amb els altres
pares i mares del què en Miquel
havia fet aquest estiu.
De tornada a casa .....
Mireia, és normal que en Miquel
arribés tard el dia que va sortir
amb els amics a la disco , o que
sortís quasi tots els dies amunt i
avall a les nits. Jo també ho
havia fet de jove quan estiuejava
amb la família a Palamós.
Mira Ramon, el meu pare no em
deixava sortir tant com tu i sempre li feia cas; i aquest fill teu no ha parat en tot l' estiu a
casa i a sobre quan li demanava d' anar a comprar al matí, està clar, tenia son i dormia.
Tenia l' horari ben capgirat. I un cop dret, encara de mal humor per si li preguntava què
havia fet, a on havia estat i amb qui havia sortit.
Mireia, segur que tu tampoc explicaves res quan vam començar a sortir junts i ben cert
que la teva mare t' ho devia preguntar moltes vegades, veritat? Recordes que teníem 16
anys ?
Home Ramon, clar que li no li deia res, era molt xafardera. Eren les meves coses privades
i havia de respectar el meu espai.
Ho veus dona! Davant de tot això somric, perquè recordo quan nosaltres erem
adolescents i fèiem el mateix. Jo recordo que no sabia el què tenia. Fins i tot un dia vaig
decidir marxar de casa.
Després d'un moment de silenci, la Maria li diu al seu marit: Ramon, et sembla que avui
de camí a casa comprem unes pizzes i ens posem a mirar tots junts les fotos i la
pel·lícula de l' estiu? Serà una bona manera de mostrar-los-hi que ens importen i que
estem el seu costat en aquest nou curs.
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num. 84

Encarem el curs
%13La família del
banc sencer%13
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

De quina manera acompanyem
els nostres fills i filles davant
d'aquest principi de curs?

2

Els donem les eines
necessàries perquè comencin
a ser autònoms i crítics?

3

En aquest acompanyament, de
quina manera introduïm la
figura de Jesús com a element
essencial de les nostres vides i
de la nostra manera de fer i
d'actuar?

Cada diumenge al vespre
assisteix a missa una
família: pare, mare i
quatre fills d'entre cinc i
onze anys. Ocupen un dels
primers
bancs
de
l'església. Segueixen amb
força
atenció
la
celebració,
amb
un
acompanyament verbal o
silenciós
dels
pares.
Saben
que
són
a
l'església,
en
una
celebració comunitària de
la fe dels amics de Jesús, i
que cal tenir una actitud adequada, que poden participar-hi amb els cants i la pregària
personal o de resposta a les invitacions del celebrant, portant els ciris en el moment de la
lectura de l'evangeli... Arribat el moment del parenostre, s'agafen tots sis de les mans i el
resen amb sentiment i fe. L&lsquo;actitud amb què l'acompanyen és signe de la
importància que hi donen. És la pregària de la família. Els més grans, que ja han
fet la comunió, combreguen. Els més petits encara no, però s'acosten al celebrant
creuant les mans sobre el pit. El sacerdot els fa el senyal de la creu al front.
Sobta una mica la naturalitat amb què aquests infants viuen cada diumenge la
participació en la missa dominical. Darrera de tot, la gràcia de Déu que actua, però
també el testimoni dels pares en el dia a dia de la vida familiar. Les converses que
esdevenen catequesi domèstica ocasional; la pregària conjunta beneint la taula en els
àpats que comparteixen o junts al vespre, abans d'anar a dormir, o la breu pregària del
matí, abans de passar la porta de casa, fan Déu present en la vida i inicien en
l'experiència de trobament personal amb Ell. A més a més, l&lsquo;assistència a la
catequesi dels qui ja en tenen edat o la mateixa participació en l'eucaristia del cap de
setmana donen sentit de pertinença a la comunitat eclesial... Tot suma si és viscut amb
joia, confiança i naturalitat. La Gràcia de Déu també fa la seva feina. "Jesús creixia
en edat i en saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes" (Lc 2,52)
La família, des del testimoni dels pares, pot esdevenir, amb naturalitat i coherència, un
espai evangelitzador en què es coneix l'amor del Pare, s&lsquo;ensenya la vida de
Jesús -que esdevé referent a seguir- i s'entreveu, d'acord amb l'edat, l'acció de
l'Esperit. En la família cristiana, des del sentit de pertinença a l'Església, comunitat
dels qui se senten estimats per Déu, s'aprèn a viure i a fer-ho segons l'Evangeli. I
l'Esperit ja farà la seva feina, que confiem que sigui acollida per aquests infants, ja adults,
des de la llibertat dels fills de Déu.
Enric Puig Jofra, SJ

Parlem-ne tots plegats!
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