"Interioritat, l’espiritualitat, el transcendent i el
cristianisme en el lleure"
Dm, 26/03/2019 per Catalunya Religió

(Fundació Pere Tarrés) Aprofundir en la interioritat, l’espiritualitat i el
transcendent dels infants, joves i monitors dels centres d’esplai del Moviment de
Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés va
ser l’objectiu de la Nit dels animadors de la Fe. La vetllada formativa es va
celebrar divendres 23 de març a la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
(Barcelona), on reposen les despulles del Beat Pere Tarrés, i va comptar amb la
presència de Juanjo Fernández autor de la publicació “Animació de la fe en el
lleure. Formació per a educadors/es en el lleure”.
“Tots els monitors han de ser animadors de la Fe perquè la dimensió espiritual
forma part de la persona dels nostres infants i totes les activitats, si són
il·luminades adequadament, tindran valor pastoral” va explicar Juanjo Fernández,
a la setantena de monitors de centres d’esplai, animadors de la fe i consiliaris.
“Jesús és un bon monitor”, va concloure afegit que des del lleure “Tenim la gran
oportunitat de desembolicar el regal de la Fe”.
Tot seguit, els assistents es van dividir en sis grups per reflexionar sobre els Ismes
que apareixen al llibre de Fernández sota el títol “Els 8 mites dels Ismes sobre al fe
en el lleure” i que anomena així: Existicisme (dubte de l’existència de Jesús),
Eleccionisme (els infants han de triar si creure o no una religió), Estudiosionisme
(si no tens formació no pots tenir fe), Injusticisme (és injust que algú no pugui ser
monitor si no és creient), Catequecisme (la religió s’ha de treballar a la catequesi i
no a l’esplai), Quemesdonimse (als pares els és igual si s’educa o no en la fe),
Avorridisme (les celebracions són avorrides), Respectuosisme (es pot ser nocreient però respectuós).
Aquesta va ser la tercera edició de les Nits de l’animació de la Fe, una activitat
proposada per l’Àmbit d’Animació de la Fe del MCECC. Aquest àmbit es reuneix
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per generar espais de debat, reflexió i acció al voltant de l'animació de la Fe en els
centres d'esplai: l'àmbit es reuneix de forma mensual, i a més va generant recursos
per ajudar als centres.
La Fundació Pere Tarrés és l’entitat de lleure més gran de Catalunya que aplega, a
través del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), 199 centres
d’esplai a Catalunya i Mallorca acollint prop de 22.500 infants, adolescents i joves
gràcies a la tasca educativa i voluntària d’uns 4.300 monitors i monitores.
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