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P. Enric Puig, sEcrEtari gEnEral dE la Fundació Escola cristiana dE catalunya

Miquel Àngel Codina

Llicenciat en Pedagogia, el jesuïta 
P. Enric Puig i Jofra és secretari gene-
ral de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, president del Patronat de 
l’Institut Químic de Sarrià, vicepre-
sident del Patronat de la Fundació 
Universitat Ramon Llull i consiliari de 
la Fundació Pere Tarrés. Col·labora 
en l’equip pastoral de l’església del 
Sagrat Cor de Barcelona. Ha estat, 
entre altres càrrecs, secretari general 
de la Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Clubs d’Esplai i director 
general de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. 

la Fundació Escola cristiana de 
catalunya aplega 402 escoles de 
tota la geografia catalana. Quins 
són els punts comuns que compar-
teixen aquests centres escolars?

Són diverses les institucions i dis-
tintes les escoles, les quals ofereixen 
accents diferents i distintes propostes 
de servei, amb valors propis i específics 
en cada cas. Reunim presències de 
llarga trajectòria que poden arribar a 
acumular més de 300 anys d’història 
i realitats més recents. Escoles grans 
equipades i especialitzades o escoles 
petites i d’ambient familiar. Escoles 
més tradicionals o escoles més inno-
vadores, però sempre amb qualitat 
i obertes a la millora contínua. Però 
també fem camí junts des de fa temps i 
compartim trets molt significatius que 
ens marquen i ens posicionen com a 
col·lectiu. 

Defensem la llibertat d’ensenya-
ment i el pluralisme educatiu que 
comporta l’exercici d’aquesta llibertat; 
defensem el dret d’elecció de centre 
educatiu per part de les famílies com 
a expressió del dret que llurs fills rebin 
una educació d’acord amb els seus cri-
teris. Les escoles cristianes són escoles 
que volen viure segons l’ensenyament 
de Jesús, i volem que aquesta oferta 
educativa estigui oberta a totes les 
famílies, sense cap mena de discrimi-
nació. També volem que en aquestes 
escoles tots els alumnes tinguin autèn-
tiques possibilitats de reeixir personal-
ment i acadèmicament.

Per què vau decidir impulsar 
l’any passat la campanya tria Es-
cola cristiana?

Perquè detectàvem que aquesta 
oferta no sempre era prou conegu-
da en determinades zones i sectors 
de població, o bé no se’n tenia una 
imatge prou actualitzada i, per tant, 
real del que l’Escola Cristiana és avui. 
I també perquè constatàvem que 
moltes famílies es troben un xic per-
dudes a l’hora de triar escola o, fins i 
tot, desconeixen les possibilitats reals 

«Des de la bona nova de Jesús, 
l’escola cristiana ofereix 
camins de creixement integral»

és un web, no pas una guia en paper 
que resultaria molt menys manejable. 
Per això reforcem la presència en les 
xarxes socials per donar a conèixer 
aquest cercador i anem incorporant-
hi més elements audiovisuals, com els 
vídeos esmentats. També és cert que 
els mitjans online tenen uns costos 
menors que la publicitat en els grans 
mitjans i no hem d’oblidar que la nos-
tra campanya es fa amb uns recursos 
econòmics força limitats.

Què pot oferir avui dia l’escola 
cristiana als pares i als 
alumnes?

En primer lloc, en des-
tacaria el professorat, pro-
fessional, amb vocació, 
compromès, ben preparat 
i en constant actualització 
i perfeccionament. És una 
escola en recerca perma-
nent, que millora cada 
dia i innova per assolir 
un millor aprenentatge, 
cercant la personalització i 
l’adaptació a cada alumne, 
amb una proposta educa-
tiva que, des de la bona 
nova de Jesús i en un clima 
de llibertat, proposa un 
horitzó de sentit per a la 
persona i ofereix camins de 
creixement integral. Una 
escola orientadora; una 
escola catalana, oberta al 
multilingüisme i que forma 
alumnes plurilingües; i mo-
derna pel que fa als nous 
entorns d’aprenentatge 
i a la incorporació de la 
cultura digital.

la metodologia per 
educar infants i joves en 
els valors de l’humanis-

me cristià ha canviat substancial-
ment en els darrers anys?

Els valors, el fer, les actituds, les 
virtuts que neixen de l’Evangeli són 
d’ahir, d’avui i de sempre. L’escola 
cristiana no es pot quedar en un mer 
humanisme cristià, encara que molts 
alumnes o les seves famílies no se sen-
tin cridats a més. Ha d’oferir a aquells 
que ho desitgin, que ho busquin, que 
s’hi sentin cridats, la possibilitat d’anar 
més enllà, de conèixer Jesús, de viure 
i celebrar la fe, fent-ne experiència 
fonamentadora de la seva vida. 

cal un nou impuls evangelitza-
dor a l’escola?

Sempre cal un nou impuls evange-
litzador! Considero que moltes escoles 
cristianes l’estan fent, tenen present 
aquesta dimensió en les seves progra-
macions, en les activitats pastorals, en 
la formació del professorat. No fa pas 
gaires dies que es van celebrar les Jor-
nades Pastorals de l’Escola Cristiana de 
Catalunya d’enguany, on es va abordar 
específicament el tema en la ponència 
del Dr. Xavier Morlans: Estímuls per 
a l’evangelització a l’escola cristiana 
inspirats en l’«Evangelii gaudium» 
del papa Francesc. Tot sempre des de 
la realitat de cada escola, tenint ben 
present que l’escola cristiana esdevé, 
sovint, espai de primer anunci i l’únic 
pont que apropa els alumnes i les 
seves famílies al fet religiós, a la fe, a 
Jesucrist que ens parla en l’Evangeli i 
a l’Església.

d’elecció al seu abast. En tractar-se 
d’escoles parcialment finançades amb 
fons públics, les escoles cristianes par-
ticipen del procés de preinscripció i 
matrícula que fixa la Generalitat i hi ha 
determinades restriccions, però sota el 
principi de l’elecció d’escola per part 
de les famílies.

Quins són els objectius fone-
mentals d’aquesta campanya? 

D’acord amb aquestes necessitats 
detectades, el primer objectiu és 
recordar a les famílies el dret que 
els assisteix a triar l’escola que volen 
per als seus fills. Informar-les de les 
possibilitats reals que tenen d’exercir 
aquest dret. Lligat amb aquest, hi ha 
un segon objectiu que és sensibilitzar 
sobre la importància de triar escola, 
amb criteri, tot recordant que els mo-
tius per a l’elecció d’un centre o altre 
poden ser diversos i igualment vàlids 
d’acord amb els principis i criteris de la 
família. També volem recomanar cen-
trar la «tria» en el col·lectiu de l’Escola 
Cristiana de Catalunya. Un col·lectiu 
que aporta la confiança del seu com-
promís amb l’educació de qualitat per 
a tothom, uns trets comuns i, alhora, 
una diversitat d’ofertes concretes per 
ajustar-se a les diferents opcions de 
les famílies.

En aquesta segona edició de la 
campanya tria Escola cristiana, 
quines són les principals nove-
tats? 

D’acord amb els objectius assenya-

lats, la nostra campanya no pretén 
explicar les característiques específi-
ques de cadascuna de les 402 escoles, 
sinó aportar molta informació sobre 
el dret i els procediments per escollir 
escola i criteris i orientacions sobre 
com fer la tria. Enguany, a banda dels 
textos escrits, oferim deu vídeos molt 
breus que orienten per cercar i trobar 
l’escola que volem per als nostres fills. 
També recomanem adreçar-se a les 
escoles un cop s’ha fet una primera 
selecció per conèixer-les més a fons. 
Més que explicar què fan les escoles, 
la nostra campanya pretén acostar les 
famílies a les escoles. Per això un dels 
elements clau que l’articulen és un rà-
pid cercador web, www.TriaEscolaCris-
tiana.cat, on localitzar les 402 escoles 
i des d’on es poden enviar sol·licituds 
per rebre més informació o trobar 
les dades per posar-s’hi en contacte. 
La nostra campanya es complementa 
amb aquella que cada institució o 
cada escola fa per presentar la seva 
proposta específica.

Els mitjans online tenen cada 
cop més importància per a la di-
fusió d’una campanya d’aquestes 
característiques.

Sí. La campanya s’adreça de ma-
nera especial als pares que cerquen 
escola per primera vegada; per tant, 
es tracta de famílies joves plenament 
integrades en la cultura digital i que 
sabem que utilitzen aquestes eines en 
les seves cerques. El nostre cercador 
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