Barcelona, 6 de setembre de 2017

Benvolgudes i benvolguts,
En començar el nou curs escolar, vull adreçar-me a tots vosaltres amb unes senzilles i sentides paraules.
Si l’escola és l’espai de formació de les persones i de construcció de ciutadania, no podem iniciar aquest curs 17/18 sense
tenir en compte l’impacte dels atemptats a Cambrils i Barcelona.
Els atemptats terroristes del 17 d’agost evidencien la fragilitat en què vivim, i esdevenen un sotrac del nostre entorn més
immediat, afectant els espais de la nostra vida quotidiana. Alteren les nostres emocions i interpel·len les nostres raons.
Des d’una compassió que ens compromet amb l’altre, volem estar al costat de les víctimes, els seus familiars, i aquelles
persones, algunes d’elles segurament molt properes, que també han patit la por que va alterar el país i les nostres vides.
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El dia 12 de setembre milers d’infants i adolescents tornaran a omplir les escoles. Les famílies heu confiat en nosaltres per
a la seva formació i acompanyament. Famílies i escoles redescobrirem que, malgrat tot, volem un món en pau, obert,
divers, on tots hi tenim cabuda. Per la nostra part, no defallirem per seguir endavant amb el nostre projecte humanitzador,
amarat dels valors que ens defineixen com a escoles de Jesuïtes.
Com a educadors que som creiem fermament que l’educació és un instrument de construcció de la convivència i de la pau,
només possible des del respecte i el diàleg. Alhora, som conscients que l’escola sola no pot resoldre-ho tot, i que el
terrorisme global, tant els seus efectes com les seves causes, és una qüestió de tota la societat. Per això, encoratgem
a tota la comunitat educativa perquè s’impliqui en la construcció d’una societat millor. Estem convençuts que l’escola i les
famílies podem col·laborar si perseverem en els valors educatius que defensem des de conviccions humanistes i cristianes.
La nostra resposta és aprofundir en el repte de la transformació de l’educació que ens hem proposat com element que ajudi
a avançar cap a una major justícia social, afavorint la formació de persones, que interioritzin els valors de la pau, el diàleg i
la germanor entre tots els éssers humans. Tots els nostres esforços de canvi tenen aquest sentit més transcendent.
La gravetat dels fets i la profunditat de les causes que han dut a que succeeixin ens demanen una reflexió pausada i acció
decidida. L’educació sempre és una aposta a llarg termini. Per això, pensem que, en moments com aquests, hem
d’acompanyar els nostres infants i adolescents en dues direccions: a través de petits símbols que mostrin les nostres
conviccions, i afavorint espais de diàleg i coneixement sobre aquests reptes.
Des de l’escola, ens proposem aprofitar al màxim el projecte de transformació educativa que impulsem, cercant
majors sinèrgies en el marc dels àmbits i del coneixement, que la pròpia Companyia de Jesús genera en la recerca
d’aquesta societat més humanitzadora.
Malgrat tota la foscor de la violència terrorista, el dia 12 comença un temps ple d’il·lusions, esperances i expectatives pels
nostres infants i adolescents, que són alumnes, fills, i futurs ciutadans. Fem pinya perquè esdevinguin protagonistes d’un
món millor.
Rebeu una salutació propera i cordial, tot desitjant-vos un bon curs 2017 – 18.
Atentament,

Enric Masllorens
Director General
Fundació Jesuïtes Educació
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