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Prefaci

Prefaci

Aquest no és un llibre d’autor. Hi ha unes quantes persones que l’han escrit, 
coordinades per la Teresa Ferrater, però de fet els autors són un gran nombre de 
persones, la vida i els sentiments, l’esforç i l’afecte de les quals plana sobre cadas-
cuna de les pàgines que segueixen. Per això la paraula que més defineix aquest 
llibre és “amistat”.

El món de l’educació és un món naturalment organitzat, que busca la classi-
ficació i l’ordenació de manera natural. La mateixa terminologia educativa és un 
argot complex de conceptes i sigles, de denominacions i atribucions. Tanmateix, 
quan s’entra en el món de l’ensenyament no reglat, els alumnes i els mestres per-
den els seus rols prefixats i indiscutits i passen a un espai de terra verge en el qual 
tot està per definir. Més encara està per definir quan s’entra al món del creixement 
personal, en el qual el terme “formació” tendeix a diluir-se i l’única relació que 
pot substantivar l’educació com a intercanvi entre persones és la relació d’amistat. 
En el món del Centre de Promoció Juvenil i de la Dona, de la Fundació Josep 
Pont i Gol, de Reus, l’amistat és la roca de fonament. Ja ho va dir Jesús: “A vo-
saltres us he dit amics” (Joan 15,15). L’Evangeli, bona notícia que transforma la 
vida, parteix de l’amistat entre un Mestre i uns deixebles.

L’any 1996 es va iniciar un camí nou que arrencava de conviccions evangèli-
ques i humanístiques, pedagògiques i d’arrelament social. Els pobres havien de ser 
els protagonistes d’una història nova. Després de nou anys, la primavera del 2005, 
s’ha fet balanç d’una experiència d’Església i de ciutat que se situa a la frontera, 
en aquell segment de persones, infants, adolescents i joves, dones i estrangers, que 
necessiten mans amigues i cors ben disposats. El llibre que teniu entre mans és el 
resultat d’aquest balanç.

Tot havia començat amb el Quart Centenari de l’Aparició de la Mare de Déu 
de Misericòrdia (1993). Llavors es va desvetllar alguna cosa profunda que tan 
sols després pogué expressar-se. En efecte, tres anys més tard (1996), amb el con-
sentiment de l’Arquebisbe Ramon Torrella, naixia en unes instal·lacions escolars 
del barri de Sant Josep Obrer de Reus, pertanyents a l’Arxidiòcesi, el Centre de 
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Els autors

Promoció Juvenil i de la Dona, a l’empara de l’arxiprestat de la ciutat i, en con-
cret, del prior Mn. Josep Pascual (a. C. s.). En temps del seu successor, Mn. Creu 
Sàiz, l’Arquebisbe Lluís Martínez Sistach erigí la Fundació canònica “Josep Pont i 
Gol” (1998), en memòria del gran Arquebisbe (1970-1983), tan recordat a Reus. 
Immediatament, el Centre rebé un gran impuls en persones i en energies, que el 
veieren com una benedicció destinada a portar el bé i la pau a moltes persones. 
L’actual Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, ha continuat donant su-
port al Centre.

A tall de record, esmentem l’equip promotor del Centre que va actuar en els 
seus inicis i que va preparar-ne el Projecte (vegeu Annex I): Mn. Josep Moreno, 
Teresa Ferrater, Jaume Badia, Rosa Magriñà, Mendi (Gaspara Mendiola), Núria 
Meroño i Mn. Armand Puig.

Desitgem tan sols que la lectura d’aquest llibre faci palesa la força i la creativi-
tat de l’Evangeli en la societat d’avui, també en el món de l’educació i, concreta-
ment, en aquells que han estat anomenats per Jesús “els preferits del Regne”.

Els autors
Reus, abril de 2005

Fem lloc als qui no en tenen.ind12   12 1/12/09   11:44:38



13

Fem lloc als qui no en tenen

Una primera mirada
Teresa Ferrater i Cubells

Tot allò que hem viscut a la Fundació Josep Pont i Gol és ben viu davant meu 
en tota la seva complexitat. Ara en volem escriure l’experiència. Em ve al pensa-
ment l’Antonio, amic de tants anys del Centre de Promoció Juvenil i de la Dona 
(CPJD), que tantes vegades m’ha recordat la condició polièdrica de la realitat. I és 
que ens agradaria explicar-ho tot, sense que hi faltés res d’essencial, potser sense 
pensar que les coses, mai no s’acaben d’explicar totes ni del tot. De fet, la realitat 
té moltes cares, i no arribem a veure-la en tota la seva riquesa. 

El record de cada persona, de cada relació, de cada trobada, de cada festa, de 
cada iniciativa, de cada programa, de cada somni, fa que la realitat de la Fundació 
se’m presenti com a inabastable. Ha escrit Ryszard Kapuscinski que la realitat, en-
cara que l’abastem fragmentada, té un ordre, i que, com si fos un puzle, la formen 
moltes peces, i cada peça constitueix una part d’un tot que no podem conèixer 
sencer, però que intuïm gràcies a aquesta peça. I, afegeix aquest escriptor i perio-
dista polonès ja traspassat, que cada bocí de realitat obre, davant d’aquell que l’ha 
copsat, un espai que cal omplir, i omplir de vida. M’agradaria saber donar vida a 
cada moment viscut i refer alguns dels camins que he recorregut en la història del 
Centre, una història que intueixo com un petitíssim fragment d’una de molt més 
gran, la dels éssers humans i el seu anhel de ser cada vegada més humans: feliços 
i savis, fraterns i solidaris, bons veïns, en darrer terme amics.

En aquest moment, amb el paper en blanc, em pregunto: quines experiències 
hem d’explicar? N’hi ha tantes! Hi ha l’“oficial”, la de les activitats anotades a 
l’agenda, la dels fets presents al calendari, la dels programes, la que es pot trobar 
a les memòries de cada any. Hi ha l’experiència viscuda, compartida, la de tots 
junts i també la que cadascú ha viscut internament: la visió que en té, la mirada 
que canvia. Hi ha tot allò que s’ha fet, el que es va fent i també el que es vol fer, i 
en tot això hi ha un procés i la seva reflexió. Hi ha, finalment, l’experiència de la 
“feina” més important i essencial, que, de fet, no consta en cap llistat ni memòria 
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Teresa Ferrater, Natàlia Avilés, Eduard Guerrero, Armand Puig

El Centre de Promoció Juvenil i de la Dona (CPJD) al barri de Sant Josep Obrer de Reus
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