Analfabetisme catòlic
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Un dels temes dels quals va tractar la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, celebrada el 2 de març passat,
fou l'aprovació de la LOMLOE, llei orgànica d’Educació vigent a l’Estat Espanyol des del 19 de gener de 2021. Els bisbes
catalans van manifestar "la seva preocupació pel fet que aquesta Llei hagi nascut sense un pacte d’educació precedent que
comporti un consens social i polític, així com també que reculli posicionaments adversos al fet religiós i a la seva presència en
la vida de l’escola". Per aquest motiu, des de la Sots-federació d'Educació de la Federació de Cristians de Catalunya, han fet
un comunicat en el qual palesen que estudiants universitaris que han fet tot l'ensenyament des de P3 fins a Batxillerat a
escoles reconegudes oficialment com a cristianes, arriben a la universtitat sense tenir els coneixements bàsics "del que creu i
ensenya l'Església catòlica".

Un dels arguments que sovint s'utilitza per promocionar la substitució de l'ensenyament de la religió catòlica per una
assignatura obligatòria de Cultura Religiosa és el de la preocupació per "l'analfabetisme religiós" de les noves generacions.
Certament, que molts alumnes que comencen la carrera d'Història de l'Art hagin de superar un curs exprés de Cristianisme per
a "dummies" per poder entendre 2000 anys d'iconografia cristiana, i poder visitar el MNAC sense haver de fer preguntes
pròpies d'alumnes de P3, és preocupant.
Que a la universitat, els professors hagin d'autoimposar-se una restricció mental per tal de passar per alt les nombroses faltes
d'ortografia típiques d'alumnes d'ESO, i fins i tot de Primària, és molt greu; i de passada podria demostrar que ens trobem
davant d'una crisi "d'analfabetisme general" més que d'un problema "d'analfabetisme religiós".
Ara bé, que estudiants universitaris que han estat batejats, i que han fet la Primera Comunió i que han rebut el sagrament de la
Confirmació, amb la seva respectiva catequesi; i que han estudiat des de P3 fins a Batxillerat a escoles reconegudes
oficialment com a cristianes, i que han passat per la corresponent sessió setmanal de religió, i que arriben a la universitat sense
saber "l'abc" del que creu i ensenya l'Església catòlica... això sí que clama al Cel!
Quines han estat les causes que han portat a aquests joves batejats que han crescut en "entorns cristians" (família, parròquia i
escola) a ser víctimes d'aquest "l'analfabetisme catòlic"? Quis han estat els responsables d'aquest fracàs? Quin és el remei?
Penso que s'ha de tenir molta fe per creure que la substitució de l'assignatura de Religió Catòlica per un ensenyament "neutral"
de totes les religions ajudarà miraculosament a erradicar aquest "analfabetisme catòlic". La música del projecte de "Cultura
Religiosa" recorda molt a la del flautista d'Hamelin: sona bé però millor no seguir-la.
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Més informació: https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=38277&back=1
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