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MANRESA societat
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 4 La cova de Manresa acull aquesta setmana el seminari internacional sobre Pedagogia i espiritualitat
ignasiana (sePei), que té la missió de transformar i actualitzar la tradició educativa dels jesuïtes. Hi participen 80 pedagogs d’arreu del món en
representació de les més de 2.000 escoles i els més de dos milions d’alumnes que la companyia de Jesús té en 69 països dels cinc continents

El mètode pedagògic per a dos milions
d’alumnes dels jesuïtes es tria a Manresa
 La Cova reuneix aquesta setmana 80 experts de les escoles que la Companyia de Jesús té escampades per tot el món
J.M.G.
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A Manresa s’està decidint
aquests dies la renovació pedagògica de les més de 2.000 escoles
que té arreu del món la Companyia de Jesús, amb dos milions d’alumnes. Una vuitantena d’experts
en pedagogia i espiritualitat ignasiana de 27 països diferents dels
cinc continents, entre els quals hi
ha religiosos i laics, es reuneixen
durant tota la setmana a la Cova
per reﬂexionar sobre l’educació al
segle XXI.
És el primer cop que la Companyia de Jesús celebra una trobada d’aquestes característiques ,
«i es va pensar que el millor seria
fer-la aquí a Manresa, on sant Ignasi també va fer aquesta posada
a punt de la seva persona i el seu
projecte vital», explica el director
de la xarxa d’escoles de la companyia a Catalunya, Xavier Aragay.
Un cop amb el seminari internacional en marxa, Aragay va assegurar ahir que «vivim en un
món que canvia vertiginosament
a tot arreu», i per això hi ha la «voluntat de voler renovar l’educació,
millorar-la» i promoure una xarxa
global dels centres d’ensenyament
dels jesuïtes arreu del món. En deﬁnitiva, transformar la pedagogia
per facilitar un procés d’aprenentatge d’acord amb el món d’avui.
Entre les qüestions que es debatran aquests dies hi ha temes
com els avenços en les neurociències, l’educació de la interioritat, l’equilibri entre l’excel·lència
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La Companyia de Jesús té més de
2.000 escoles en69 països d’arreu
del món que apleguen dos milions
d’alumnes. L’Índia és el país amb
més centres, uns 400. També té 200
centres universitaris

i l’equitat, la relació amb el medi
ambient per crear una nova consciència ecològica o el compromís
en la lluita per la justícia.
Tot això sense oblidar l’espiritualitat ignasiana. A la inauguració
del seminari internacional, el provincial a Espanya de la Companyia
de Jesús, Francisco José Ruiz, va
destacar que la trobada ha de servir perquè «pedagogia i espiritualitat es vegin cara a cara, es reptin
i s’entenguin com a més pedagogia i més espiritualitat». A l’hora de
donar la benvinguda a tots els assistents va expressar el seu desig
que «trobeu el que veritablement
busqueu».
Per la seva banda, el secretari
d’Educació de la Companyia, el jesuïta José Alberto Mesa, va aﬁrmar
que «com a educadors ignasians
hem d’aprendre i reconèixer que
hem de caminar, no podem parar.
I ho fem aquí com a senyal i invitació al camí de la renovació».
També va dir que «venim dels

Assistents a la primera jornada del seminari internacional a la Cova que es va posar en marxa ahir

cinc continents, de llengües i cultures diferents, però units per unes
arrels que aquí a Manresa ens
identiﬁquen».
El que distingeix les escoles jesuïtes «no només són els continguts acadèmics, que són importants», sinó sobretot l’educació
integral de les persones. Per això
parlem d’educar persones conscients de qui són i en quin món viuen; persones competents; persones compassives amb els altres; i persones compromesos a

transformar el món», segons Aragay. Les quatre paraules clau són
la persona conscient, la competent, la compassiva i la compromesa. Això és, segons Aragay, el
que tenen en comú les escoles dels
jesuïtes arreu del món. «Llavors cadascú ho adaptarà pedagògicament a la seva història, cultura i espiritualitat».
El Seminari Internacional sobre
Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana (SIPEI) també es pot seguir en
temps real per les xarxes socials

des de qualsevol lloc del món. De
fet, fa més d’un any que el procés
de renovació pedagògica es va
iniciar via Internet. A la web més
de 1.400 persones segueixen el
seminari.
Dimecres els assistents faran
un recés per visitar Montserrat i la
Manresa ignasiana, i divendres es
farà la cloenda a l’ajuntament amb
la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Dissabte els experts es
traslladaran a Barcelona, on seran
rebuts per l’alcalde, Xavier Trias.
J.M.G.

La vicepresidenta Ortega reclama
que l’ètica sigui el pilar de l’educació
 L’alcalde de Manresa,

Valentí Junyent, diu que la
ciutat ha de ser un referent
ignasià internacional
J.M. | MANRESA

La vicepresidenta del Govern
català, Joana Ortega, va ser l’encarregada de donar la benvinguda als assistents al Seminari Internacional sobre Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana (SIPEI), que
ahir es va posar en marxa a la Cova
de Manresa. A 3/4 de 9 del matí en
punt era al centre d’espiritualitat.
La van acompanyar l’alcalde
de Manresa, Valentí Junyent, i

membres de la Companyia de Jesús com el provincial a Espanya,
Francisco José Ruiz, el secretari
d’Educació de l’orde, José Alberto
Mesa, i el pare superior de la Cova,
Francesc Riera.
Ortega va donar la benvinguda
als assistents en nom d’un «país
d’acollida, mil·lenari i amb una
llengua que ens uneix, igual que
vostès estan units per arrels molt
fortes». Va aﬁrmar que la tasca
educativa dels jesuïtes no es guia
«tan sols per l’excel·lència acadèmica, sinó per l’educació en els valors i la formació humanística» i
que l’ètica ha de ser la pedra angular del sistema educatiu.
«Les reﬂexions sobre educació

i les conclusions són més importants que mai», va aﬁrmar Ortega,
que va recordar les paraules del
papa Francesc, també jesuïta,
quan va dir que «l’esperança d’una nova humanitat per un altre
món és possible» o bé que «amb
l’excel·lència acadèmica no n’hi ha
prou, l’educació ha de portar a
l’excel·lència de la caritat».
L’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, va recordar als assistents
la petjada que sant Ignasi va deixar a la ciutat i els projectes de cara
a la Manresa del 2022, quan es
compliran 500 anys de la seva estada a la ciutat. En aquest sentit va
assegurar que «per a nosaltres és
important que se celebri aquest se-

Joana Ortega a la Coveta de Sant Ignasi de Manresa, ahir

minari perquè sobre la base de
sant Ignasi la ciutat pugui aconseguir ser una referència internacional».
La vicepresidenta Joana Ortega
va aproﬁtar la seva visita al conjunt
ignasià per conèixer no tan sols el
temple i la coveta, sinó també el

Centre d’Espiritualitat i les millores que s’hi han fet els últims
temps per convertir-lo en un espai
de referència internacional del
món ignasià. El pare superior de la
Cova, Francesc Riera, li va fer de
guia. Va marxar una hora i quart
després d’haver arribar.

