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Sr. Arquebisbe, Sr. President de la Fundació Blanquerna, P. Riu, P. Puig, 

Degà, Director General de Blanquerna, Secretària General i Vicerector de 

la Universitat Ramon Llull, Autoritats, professorat, companyes i companys. 

En un moment de profunda incertesa i de canvis constants que vivim 

necessitem retrobar l’essencial del que representa educar els infants i 

joves del nostre país, Blanquerna vol distingir la institució Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya per la seva contribució en la millora continuada de 

l’Educació de Catalunya en els darrers 40 anys; pel seu compromís i diàleg 

amb les escoles per assolir els reptes de l’educació a cada moment i pel 

servei realitzat a les escoles cristianes vetllant en tot moment pel sentit 

d’una oferta educativa plural en el marc del sistema educatiu de 

Catalunya. 

Aquest vol ser un reconeixement a la trajectòria de compromís ferm i 

continuat durant 40 anys. Sabent que les trajectòries de les institucions 

són possibles gràcies a les persones. És també doncs un reconeixement a 

totes les persones que hi heu contribuït i les que heu liderat la institució 

orientant a cada moment la resposta als reptes que s’han anat presentant. 

 Els reptes que el maig de 1974 van portar a aquell equip de 5 religiosos a 

iniciar un procés de reflexió amb vista a la renovació dels col·legis i que 

culminà el 1977 amb la signatura del cardenal arquebisbe de Barcelona 

Mons. Narcís Jubany del Decret de Constitució de l’Escola Cristiana i del 

Secretariat com a òrgan executiu, i que el 2003 quedà substituït per la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Aquells reptes inicials s’han anat 

redefinint segons les necessitats de cada moment per anar desplegant el 

potencial de l’impuls evangelitzador de l’escola, molt especialment entre 

aquells que es troben a “la perifèria de la fe”. 

 



La trajectòria de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ha estat 

una trajectòria marcada sobretot pel diàleg. Diàleg amb l’Administració, 

amb els sindicats, amb les patronals, les titularitats, les diferents 

associacions de diferents sectors de la comunitat educativa, les famílies, el 

diàleg dins de cada escola, entre les escoles d’una mateixa xarxa i entre 

totes les de l’escola cristiana, així com dels programes pastorals 

diocesans...Un diàleg necessari que ha ajudat a promoure una educació de 

qualitat d’acord amb els valors cristians; un diàleg que ha estat capaç de 

llegir les necessitats pedagògiques, pastorals, formatives, de lideratge i 

organitzatives de cada moment per poder oferir el servei necessari i el 

suport a les escoles cristianes de Catalunya tot respectant i impulsant el 

desenvolupament de cada projecte educatiu i afavorint la cooperació 

entre diverses xarxes d’escoles. 

La missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya expressa dia rere 

dia la seva identitat, i aquesta identitat garanteix alhora la missió. “Aneu 

pel món i prediqueu l’Evangeli a tothom”. La missió constitueix l’expressió 

dinàmica i fecunda de la identitat, perquè la identitat no és un tresor a 

amagar en lloc segur, sinó que és un patrimoni que cal “invertir” i posar a 

disposició com un do, perquè pugui donar fruit.  Des de la Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya teniu molt present que cal continuar, tal i com heu 

fet fins ara, assumint actituds proactives envers les persones i les 

institucions que en formen part, per reafirmar, avui més que mai:  el valor 

de l’ésser humà, la primacia de la persona, el valor de la comunitat, la 

recerca del bé comú, la cooperació, la solidaritat, la caritat i la 

misericòrdia, la cura de la fragilitat, l’especial atenció pels darrers, els que 

sempre ocupen el darrer lloc, o no tenen lloc, els més petits, els més 

febles; superant l’exaltació del profit i de la utilitat com a mesura de totes 

les opcions, de l’eficiència, de la competitivitat individualista i de l’èxit a 

qualsevol preu. I tot plegat tant sols és possible si s’encarna per persones, 

institucions i comunitats que ho visquin, que hi siguin més enllà de les 

formulacions. El que sosté les institucions són les persones que s’hi 

identifiquen perquè hi ha un projecte clar, perquè tenen capacitat per 

convocar a d’altres, perquè tenen el seu lloc a l’Església i a la societat; en 

definitiva, tenen horitzó, qualitat, identitat i missió. Gràcies P. Riu i P. Puig 

per ser-hi en tot moment, per haver liderat i liderar la institució durant 

tants anys! 

 



Des de Blanquerna animem a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya a 

que seguiu endavant, que hi sigueu en aquests moments tan difícils per 

l’escola concertada i per l’escola cristiana i per Catalunya. Us animem que 

continueu liderant, que sigueu agosarats i creatius i que la capacitat de 

diàleg que heu tingut fins ara segueixi sent la vostra empremta. 

Enhorabona i gràcies per ser-hi! 


