Estats Units: Primer 'Scholas Ciutadania' per a joves, a Miami
26/06/2019 - Zenit

Un somni llargament esperat, així ha estat l'arribada del programa Scholas Ciutadania als Estats Units, més exactament a la
ciutat de Miami, on el dilluns, 24 de juny passat, es va celebrar la cerimònia inaugural al costat de les màximes autoritats locals
a l'Escola Secundària Ponce de León, a Coral Gables.

Hi eren presents els estudiants dels instituts Coral Gables Sènior High, Cutler Bay Sènior High, Miami Beach Sènior High,
Miami Southridge, North Miami Sènior High-7491 i Miami Edison que participen en aquesta primera edició de Scholas
Ciutadania a Miami, la que compta amb el suport de les Escoles Públiques del Comtat de Miami-Dade (M-DCPS, per les seves
sigles en anglès) el quart sistema escolar més gran d'Estats Units.
Va obrir la jornada l'alcalde del comtat de Miami-Dade, Carlos Giménez, agraint que aquesta iniciativa educativa mundial arribi
als Estats Units a través del seu comtat; així mateix li va lliurar al president de Scholas, José María del Corral, el reconeixement
de l'Oficina de l'Alcalde i de la Junta de Comissionats del Comtat de Miami-Dade.
Entusiasme a la Junta Escolar
Per la seva banda, María Teresa Rojas, membre de la Junta Escolar, també va expressar el seu entusiasme per l'arribada de
Scholas als Estats Units: "Quan em va arribar per primera vegada la idea de Scholas no podia esperar l'oportunitat que això es
fes realitat per primera vegada en els Estats Units d'Amèrica. Són temps tumultuosos els que vivim en el món; molta gent diu
que els joves no estan preparats per abordar els problemes seriosos als quals ens enfrontem cada dia i, en canvi acabo
d'escoltar aquestes increïbles històries a Scholas. Això mereix que tothom el conegui".
Per Alvin, de North Miami School, aquests temes que estan treballant en Scholas necessiten donar-se a conèixer més; és una
manera d'ajudar i oferir esperança a molts nois allà fora que no estan sent escoltats.
Alberto Carvalho, superintendent d'Escoles Públiques del Comtat de Miami, també va oferir unes emotives paraules als joves
"aquest és un esforç que val la pena, que reuneix persones de tot el món i que simbolitza el que és comú a tots, buscant
solucions als problemes que enfronta la humanitat, i que està sota el lideratge del que és un dels meus herois, el papa
Francesc".
Tràgiques decisions
Per la seva banda, Notory, una estudiant de Southridge School, va compartir la història d'una amiga que va acabar amb la seva
pròpia vida: "Si l'educació es dediqués a generar aquestes trobades i aquests espais, molts no haguessin arribat a aquestes
tràgiques decisions. Hem de promoure'ls a les escoles de tot el país".
Jorge, estudiant de Gables School: "El problema de la salut mental que vam triar entre tots, juntament amb el de les armes,
m'interessa perquè he vist un patró entre els meus companys que té a veure amb l'estrès, l'ansietat i la depressió, que és molt
real; especialment a la meva escola a enfrontar-nos a les classes i als cursos. Crec que començar a parlar d'això és ja part de
la solució. Per tot això, crec que el Papa és un geni".
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