Glossa

Encara més bones notícies
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El dia 1 de maig vaig celebrar l’eucaristia a Valldaura, la
festa major i aplec de la casa on hi ha ubicada l’escola terapèutica per a adolescents amb dificultats conductuals
i comportaments de risc al municipi d’Olvan. L’any passat
vaig visitar aquest centre i em vaig comprometre a celebrar l’eucaristia de l’aplec d’enguany i el dia de portes
obertes del centre.
Aquesta nova visita a Valldaura em permet: agrair públicament el treball que està fent Amalgama 7, titular del
centre; felicitar-los per la valentia d’obrir un nou centre
a la banda de Tarragona per atendre la demanda creixent
d’aquest recurs terapèutic per a adolescents; alegrar-me
del treball pastoral que des d’aquest curs hem començat
en el centre i compartir-vos la meva esperança que s’ampliarà i aprofundirà en els propers mesos; fer-vos saber
que treballem per aconseguir un espai per a un nou centre ocupacional i terapèutic per als majors de divuit anys
que queden al carrer per manca de família o de recursos
adequats a la seva situació.
Aquesta visita, a més, em permet explicar-vos les passes i les decisions preses després de la crida que vaig
fer a les famílies de la diòcesi a principis de gener:
“Aquestes crides [del Papa] em fan recordar que abans
de Nadal la Generalitat va iniciar una campanya per a
incrementar el nombre de famílies acollidores de menors. [...] No hi ha famílies catòliques de la diòcesi que
us pugueu plantejar aquesta obra de misericòrdia? No
hi ha matrimonis, un dels quals és treballador o educador social, que podria fer de la seva llar una unitat
convivencial d’acció educativa (UCAE)? No hauríem de
pensar com a Església diocesana en crear algun centre
de majors dimensions per sumar més places a la xarxa
actualment existent?

El consell pastoral diocesà va assumir reflexionar sobre
aquesta crida. Va estudiar la complexitat i el cost d’un
CRAE –un centre residencial-. Va valorar que l’administració vol potenciar les unitats de convivència petites i
no pas els grans centres residencials per motius educatius i, segurament també, econòmics. Es va descartar crear un CRAE a la diòcesi.
Vàrem analitzar, també, perquè hi ha pocs UCAE -matrimonis o famílies que acullin infants o adolescents amb
necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o
trastorns de conducta, i grups de germans-. Una de les dificultats és que sovint els matrimonis disposats a aquesta acollida més especialitzada no tenen un pis o una casa
suficientment gran. Aquí vàrem veure que la diòcesi pot
secundar el naixement d’UCAEs oferint, a aquells matrimonis interessats i amb possibilitats de canviar de domicili, alguna de les nostres rectories.
Com sempre, dono a conèixer aquesta iniciativa perquè
arribi a possibles interessats, perquè molts en fem pregària, perquè, si s’esdevé, la comunitat parroquial se n’alegri i els aculli i perquè tots els fidels sensibles a aquestes
necessitats ens ajudeu econòmicament a fer-ho possible.
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