covaee@jesuites.net - 08/11/2014 22:10 - 88.3.160.215
10 DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE DEL 2014

Regió7

MANRESA

SOCIETAT4

 SEMINARI JESUÏTA A MANRESA



Entrevista Xavier Aragay
Director General de Jesuïtes Educació. El màxim responsable de la fundació de la xarxa d’escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya va
avançar, ahir, a Regió7 les conclusions del Seminari Internacional sobre Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana celebrat aquesta setmana a la Cova de
Manresa. Per a Aragay és imprescindible fer un canvi profund en l’educació, no només des del punt de vista pedagògic sinó també des de l’humà

«Ens agrada estar a la frontera, trencar inèrcies»
 Els jesuïtes dibuixen en un seminari celebrat a Manresa les línies mestres per a una educació adaptada al segle XXI
Gemma Camps
MANRESA

Xavier Aragay (Barcelona, 1956)
és el director general de Jesuïtes
Educació des del 2009. Llicenciat
en Ciències Econòmiques i Empresarials, va ser regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet, on resideix. Del 1983 al 1989 va ser
fundador i gerent de l’Associació
Catalana de Cases de Colònies i,
posteriorment, el van nomenar
adjunt al gerent de la UPC. El
1994, amb Gabriel Ferraté, va fundar i liderar la UOC ﬁns a ﬁnal del
2005. Regió7 hi va parlar, ahir,
unes hores abans de la cloenda del
Seminari Internacional de Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana celebrat a la Cova de Manresa aquesta setmana. Aragay va expressar satisfacció per la feina feta.
Durant cinc dies, vuitanta educadors de les més de 2.000 escoles
de la Companyia de Jesús hem experimentat les immenses possibilitats que ens ofereix reﬂexionar
plegats per avançar cap al canvi
profund que ha de fer l’educació
R

per estar plenament integrats en
aquest segle XXI. Hem debatut, treballat i hem somiat plegats.
P Per on passa aquest canvi?
R Per renovar les pràctiques pedagògiques a l’aula i els entorns pedagògics i físics, així com els currículums, de manera que l’alumne sigui el centre de l’educació. Volem persones conscients, competents, compassives i compromeses.
Que reconeguin el drama de la pobresa i que la terra està mal tractada. Que vulguin canviar el món.
P És un canvi pedagògic, per
tant, però també humà?
R Ambdues coses no es poden
separar i estan profundament integrades en la nostra espiritualitat.
P Un canvi ambiciós que suposo
que els agradaria que no es limités només a les seves escoles.
R El que hem treballat aquí ha estat seguit per streaming per més de
3.000 persones de tot el món i de
tots els nivells. La primera ambició
és arribar a les més de 2.000 escoles jesuïtes del món. Ara mateix
acabem de llançar tres preguntes
que farem arribar als seus equips
directius perquè ens les contestin
els propers tres mesos, i aquesta

CDJ

El poder d’atracció
de Manresa
El pare Francesc Riera, superior de la Cova, ha estat l’amfitrió dels participants en el seminari celebrat a Manresa. Ahir, destacava que «la Companyia de Jesús, des
de la seva seu a Roma, hagi volgut
que es fes a Manresa». Comentava,
alhora, que «una idea que ha sonat
de manera repetida aquests dies és
que l’atracció de Manresa per a totes les persones del món que viuen
aquesta espiritualitat és absoluta»,
i que l’«impacte» de la ciutat en els
participants, que en van recórrer els
llocs ignasians, va ser important.
Quant a la possibilitat de repetir
l’experiència, deia que seminaris
com aquest no tenen una regularitat. La darrera activitat relacionada
amb l’educuació «es va fer fa quatre o cinc anys a Boston».
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Xavier Aragay durant el seminari que ha acollit la cova de Manresa

«Volem persones
conscients, competents,
compassives i compromeses.
Que vulguin canviar el món»
tarda [ahir per a lector] farem una
declaració ﬁnal per tal que hi reﬂexionin. Aquesta és la nostra
ambició. En el tema de l’educació
és important que ens movem, i que
ens movem tots. Cal que fem una

reﬂexió profunda sobre quina ha
de ser la pràctica docent per estar
més en la línia d’aquest segle que
vivim i que té uns canvis vertiginosos. És un esforç constant.
P Les noves tecnologies van més
ràpides que nosaltres.
R És una de les mostres del canvi
vertiginós del món, que fa que ja
no siguin noves. I això és la punta
de l’iceberg; per sota hi ha els valors i la manera de relacionar-se de
les persones en tot.
P Els jesuïtes volen fer una revo-

lució i tenen capacitat per fer-ho.
R A nosaltres ens agrada estar a la
frontera, trencar inèrcies. Cal avançar decididament.
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Rigau clou les jornades i en destaca el valor
 Per a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, l’escola pública té «un
llarg camí per fer» pel que fa al desenvolupament espiritual, a la vessant més
interior de les persones. Ho va dir, ahir al vespre, en la cloenda del Seminari
Internacional sobre Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana, celebrat al saló de
sessions de Manresa, que pràcticament es va omplir amb els participants.
Va dir que jornades com aquestes «han engrandit el significat de la missió
educativa». A l’acte, també van intervenir el degà de la Blanquerna, Josep
Gallifa; Llorenç Puig, delegat de Jesuïtes a Catalunya; Enric Puig, secretari
general de la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya, i l’alcalde Junyent.

Tornen a aparèixer claus
al joc de plaça Espanya on
va quedar ferida una nena
J.M.G.

J. M. | MANRESA

El joc infantil de
la plaça d’Espanya
on fa quinze dies
es va fer mal una
nena de 6 anys
perquè hi havia
claus al descobert
va tornar a quedar
envoltat de tanques, ahir, pel mateix motiu.
La menor va patir ferides perquè
un tauló del tobogan més gran que
hi ha a la plaça El tauló trencat amb els claus al descobert, ahir
s’havia desprès i
els claus que el subjectaven esta- tre esperava el personal de manven al descobert. A la nena li va teniment, que poc després va enquedar atrapada la cama al forat i voltar el joc infantil amb tanques
va haver de ser atesa a l’Hospital lligades entre elles amb brides.
Sant Joan de Déu de Manresa, on
Es dóna la circumstància que el
li van posar vint punts de sutura. dia abans que la nena es fes mal,
Ahir, un altre tauló del tobogan, la Policia Local havia rebut també
diferent del primer, es va trencar i un avís alertant que el joc estava fet
també van quedar ben visibles malbé i era perillós. Llavors van
els claus de subjecció.
precintar el tobogan. La cinta,
A la tarda es va donar l’avís a la però, s’hauria desprès. Un nou
Policia Local, que hi va enviar una avís va tornar a mobilitzar el cos
dotació. Segons testimonis dels policial, que va tornar a precintar
fets, van fer fora tothom qui hi ha- el joc. També s’hauria deslligat. Llavia al joc. Paral·lelament, es va vors va ser quan la nena es va fer
alertar el servei de Manteniment. mal. No va ser ﬁns l’endemà dels
Un agent del cos policial va fer gu- fets que el tobogan va quedar enàrdia al voltant del tobogan men- voltat de tanques, com ara.

