
Benvolgut, 
 
 
Des de fa uns mesos que la Cova de Manresa col·labora en la realització del 
Seminari Internacional sobre Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana (SIPEI), 
organitzat pel  Secretariat  de la Companyia de Jesús per a la Educació primària i 
secundària.  
 
El SIPEI 2014 comptarà amb dos programes: el presencial i el virtual. L’experiència 
virtual es realitzarà a través del portal web (www.sipei.org), i estem contents 
d’anunciar que el format presencial se celebrarà del 2 al 8 de novembre a la Cova 
de Manresa. És aquí on  fa gairebé 500 anys Sant Ignasi va viure l'experiència de fe 
que va donar lloc als Exercicis Espirituals.  
 
Aquest Seminari és la continuació del Col·loqui Internacional de l'Educació 
Secundària Jesuïta (ICJSE) que es va celebrar a Boston l’any 2012: més de 400 
participants d’arreu del món es van reunir per reflexionar junts sobre els reptes 
actuals per a l'educació de la Companyia de Jesús. 
 
El SIPEI pretén avançar en un ampli debat sobre la renovació de la pedagogia i de 
l'espiritualitat ignasiana en les escoles de la Companyia de Jesús d’arreu del món, 
amb la perspectiva de les noves fronteres i desafiaments educatius. El Comitè 
d'Organització dels SIPEI, en coordinació amb ICAJE (la Comissió Internacional per 
l’Apostolat d’Educació Jesuïta), ha convidat a 70 experts en pedagogia i 
espiritualitat de tot el món per reflexionar sobre el diàleg entre l'apostolat de 
l'educació i l'espiritualitat, i també a aprofundir en el diàleg entre algunes de les 
tendències contemporànies més significatives, i la pedagogia i espiritualitat 
ignasianes. A més de contribuir en la renovació pedagògica de la Companyia de 
Jesús, en un context de construcció d'una xarxa mundial de centres d'ensenyament 
secundaria i primària. Quatre ponents presentaran les seves conferències sobre la 
persona Conscient, Competent, Compassiva i Compromesa, que seran l'eix del 
Seminari. 
 
Com explicàvem al principi d’aquesta carta, a més del SIPEI presencial, el Comitè 
Organitzador està a punt d’engegar el procés de participació a través de la xarxa, el 
que s’ha anomenat SIPEI virtual. Una experiència que ha de permetre a gent 
d’arreu del món a participar a través dels debats que es realitzaran en els fòrums 
virtuals, i així fer els seus comentaris per tal contribuir amb idees i propostes que 
sorgeixin arran dels documents i lectures que proposaran els quatre ponents. Els 
materials estaran disponibles en l’Intranet que s’habilitarà des de la pàgina web. 
 
Per a això, hi haurà quatre debats successius sobre els quatre temes ignasians 
esmentats, que es realitzaran separadament en anglès i castellà de mitjans de març 
a finals de maig. Les dates d’aquests es faran publiques al mateix portal web del 
SIPEI les properes setmanes. 
 
És per això que us convidem a ser participants en les discussions de SIPEI virtuals 
fent l’Alta completa a la web www.sipei.org/unete. És possible, també, registrar-se 
amb un simple accés bàsic, però aquest només permet rebre informació sobre les 



activitats del SIPEI. També es podrà seguir  tota l’actualitat a través de les xarxes 
socials (Twitter, Facebook). 
 
Si coneixeu a persones interessades en aquest Seminari internacional, us demanem 
que les animeu a realitzar l'Accés complet i a esdevenir Participants actius en els 
debats que sorgiran a partir de les conferències. 
 
Els dos formats del SIPEI seran una oportunitat molt valuosa per tal d’avançar en 
l'aprofundiment de la pedagogia en el diàleg amb l'espiritualitat, la innovació 
pedagògica i metodològica, i el desenvolupament progressiu per a la creació de 
xarxes en una escala global . 
 
Us recordem, doncs, que tota la informació sobre el programa del SIPEI, el 
calendari o els debats estaran recollits a www.sipei.org. Per a més informació , no 
dubteu en escriure'ns un correu electrònic: infosipei@fje.edu. 
 
Atentament, 
 
 
 
Twitter: https://twitter.com/sipei_seminar 
Facebook: https://www.facebook.com/SIPEIseminar 
Youtube: www.youtube.com/sipeiseminar 
 


