
 

                                                                                  

 

 

MANIFEST MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

 

En uns dies en què la matèria que impartim ha estat objecte de 

polèmica, d’enfrontament i, sortosament, també de diàleg; quan no 

sempre s’ha abordat el tema amb objectivitat i, sovint, s’ha fet amb 

un coneixement parcial del currículum i s’ha posat en dubte la 

professionalitat dels docents que la impartim tot atribuint-nos 

intencions adoctrinadores i catequitzadores, un bon nombre dels 

mestres i professors de Religió de les escoles públiques i concertades 

de Catalunya ens hem reunit a Reus, a l’empara de la Mare de Déu 

de la Misericòrdia, per participar en la ja tradicional Jornada de 

Mestres i Professors de Religió. 

 

Ens esforcem a cada classe perquè els nens i nenes, els nois i noies, 

els nostres alumnes, coneguin, mitjançant l’assignatura de Religió, la 

identitat del cristianisme i de la vida cristiana, conscients que 

impartim una formació que complementa la catequesi i altres 

aspectes vivencials que els nostres alumnes reben a la família i a la 

parròquia. 

 

Pretenem amb la nostra acció educativa que accedeixin a uns 

coneixements que els ajudin a entendre el món i la seva realitat 

propera, mirant les persones i les situacions amb la compassió, la 

comprensió i l’amor amb què Jesús ho feia. Confiem que, aportant els 

valors sòlids que emanen de l’Evangeli i que condueixen a les virtuts, 

ajudem a construir la pròpia persona i a donar sentit a la pròpia vida 

des del respecte i la tolerància envers els altres. Volem contribuir 



que, aquells que se’n sentin cridats i moguts, segueixin Jesús pel 

camí de la benaurança, camí de l’amor envers Déu i els altres 

Ens sentim enviats per l’Església a ser testimonis de fe amb la nostra 

manera de ser i de fer, testimonis de Jesús, el Mestre. Testimonis 

entre els alumnes, entre els companys docents i entre el personal 

d’administració i serveis, sense cansar-nos de buscar i discernir el 

que és més adequat a la realitat social que vivim i als infants i joves a 

qui servim, sempre portadors d’esperança. En aquest sentit, volem 

fer nostres unes paraules del Papa Francesc adreçades a un nombrós 

grup de professors i alumnes: “No es desanimin davant les dificultats 

que presenta el desafiament educatiu! Educar no és una professió, 

sinó una actitud, una forma de ser; per educar és necessari sortir 

d’un mateix i estar entre els joves per acompanyar-los en les etapes 

de creixement, estant al seu costat. Donin esperança als joves, 

optimisme per afrontar el seu camí en el món (...) Però, per sobre de 

tot, donin testimoni d’allò que els volen donar amb la seva vida1”. 

Amb aquestes paraules de rerefons, malgrat les dificultats i les 

incomprensions, dilluns tornarem a l’institut i a l’escola amb renovada 

esperança, disposats a ser testimonis d’Aquell que ens envia. 

  

                                                 
1 Fragment de les paraules que adreçà el Papa Francesc a un grup d’alumnes i professors  d’escoles 
d’Itàlia i Albània, el 13 de junt de 2013. 


