CARTA FUNDACIONAL

En el s. XVI, Sant Ignasi i, amb ell, la Companyia de Jesús intuïren la importància
social i apostòlica de l’educació de la joventut, crearen nombrosos col·legis i
universitats arreu del món i els dotaren d’un sistema pedagògic creatiu, la Ratio
Studiorum. Aquest sistema, sempre obert, ha anat experimentant al llarg de la història
les vicissituds del món, de l’església i de la mateixa Companyia de Jesús, i també les
seves necessitats d’adaptar-se a les exigències dels temps.
En l’actualitat, nous reptes comprometen el nostre sistema educatiu. Vivim una creixent
complexitat en la gestió dels nostres col·legis, derivada de les exigències de la legislació
educativa, ens trobem amb profunds canvis socials que s’estan produint en el nostre
entorn. A escala mundial: globalització, noves tecnologies de la informació i la
comunicació, moviments migratoris. En l’àmbit europeu: Unió Europea,
multiculturalitat, moneda única. I en l’àmbit de la nostra pròpia societat: ràpida
secularització, nova estructura familiar, nous reptes educatius. Aquestes noves realitats
exigeixen un esforç de renovació i adaptació que ultrapassa les possibilitats de centres
aïllats i demanen accions d’una més gran envergadura.
La Província Tarraconense de la Companyia de Jesús considera que la missió educativa
és una resposta idònia enfront dels reptes enunciats. I per consolidar aquesta missió
promou la constitució de la Fundació “Jesuïtes Educació”, constituïda pel P. General
com a obra apostòlica de la Companyia. La seva finalitat fundacional consisteix a anar
més enllà d’una mera reforma organitzativa dels actuals centres educatius i a obrir
noves perspectives, que el seu Patronat i els òrgans de coordinació i gestió hauran
d’anar concretant en cada moment.
La missió educativa, tal i com queda establert en els Estatuts, es desenvoluparà des del
respecte a la persona i als drets humans que brolla de l’evangeli de Jesús, en el marc de
l’Església Catòlica, amb la inspiració del carisma ignasià.
La col·laboració entre jesuïtes i laics en la gestió dels col·legis de la Província
Tarraconense de la Companyia de Jesús durant els últims vint-i-cinc anys ha contribuït a
la transformació dels seus centres educatius, que s’han anat adaptant a les exigències de
les condicions socials actuals.
La voluntat de la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús és la d’aprofitar
aquesta experiència i potenciar-la, mitjançant la constitució d’un nou marc jurídic,
d’acord amb les directrius que la Companyia de Jesús estableix en el decret 13 de la
seva Congregació General XXXIV sobre la Col·laboració amb els laics en la missió.
Atès que l’educació forma part de la missió apostòlica de la Companyia de Jesús, la
mútua implicació de laics i jesuïtes en obres de la Companyia requereix una declaració
que posi de manifest aquesta finalitat apostòlica, tant des de l’opció religiosa com des
de la laica. I hauria de ser la base perquè la col·laboració corresponsable del present ho
sigui fins i tot amb més força en el futur. És a dir, que els processos de discerniment i de
presa de decisions han de ser compromisos compartits.
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Darrerament s’han viscut algunes experiències de col·laboració entre centres, alguns de
propis de la Companyia de Jesús i d’altres que hi estan relacionats. Aquestes
experiències han permès èxits de relació humana i professional en molts camps: per
exemple, en aspectes relacionats amb la formació permanent del professorat i del
personal de l’administració i serveis, o amb la formació per a la pastoral juvenil; en la
coordinació de la gestió dels directors de cada un dels centres; i en la millora de
recursos humans i de mitjans materials.
A la Fundació “Jesuïtes Educació” li serà transferida la titularitat dels actuals centres de
la Companyia a Catalunya. Queda oberta a altres centres, que es consideri convenient
integrar-hi o que en el futur puguin promoure's. La Fundació establirà els convenis de
col·laboració amb els centres relacionats i amb els que en el futur puguin sol·licitar-ho.
La Fundació que ara promou la Província Tarraconense amb la col·laboració dels laics
vol ser un nou brot de l’esperit creatiu, de la renovació pedagògica i de l’adaptació a
circumstàncies, llocs i temps d’aquella visió educativa que va comportar en el seu
moment l’aparició de la Ratio Studiorum i que actualment es concreta en les
“Característiques de l’educació de la Companyia de Jesús” i en el “Paradigma Ignasià”

Roma, 23 de setembre de 1999
Peter – Hans Kolvenbach, S.I
Prepòsit General
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