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Vint-i-quatre mestres vinguts de tota la geografia
de Catalunya van compartir a Vic, del 4 al 8 de
febrer, una setmana dedicada a apropar-se a la
figura de Joaquima, el seu entorn i el context en
què va desenvolupar la seva tasca. Aquesta jornada va impulsar una millor sintonia entre la PEV i
els educadors que fan viu aquest projecte.

En una trobada compartida per educadors de la
Fundació Vedruna Catalunya Educació i la Fundación Vedruna Educación, trenta-quatre educadors
es van reunir a Vic, del 25 de febrer al 2 de març,
per aprofundir en el sentit de ser i fer Vedruna.

La convivència entre els educadors, el temps i els
espais per reflexionar, dialogar i compartir ens
ajuden a ampliar i consolidar la Xarxa Vedruna.

Joaquima de Vedruna va donar una resposta nova
als reptes del seu temps. Els educadors d’avui,
hereus del tarannà i el projecte de Joaquima,
s’apropen als llocs on va viure i on va desenvolupar la seva tasca per descobrir una projecció més
profunda de la pròpia tasca educativa; per esdevenir educadors més compromesos i plantejar-se
la seva tasca educativa amb més sentit.

Trobada d’AMPAS
El passat 16 de febrer va tenir lloc a Vic la trobada
d’AMPAs de les escoles Vedruna de Catalunya. Més
de cent representants de les Juntes d’AMPA es van
reunir per compartir plegats un dia de formació
i d’intercanvi d’experiències. La benvinguda i
la presentació de la jornada va anar a càrrec de
Montserrat Espinalt, presidenta de la Fundació
Vedruna Catalunya, i d’Albert Alegre, president
de la CCAPAC. A continuació, Anna Ramis ens va
oferir una xerrada amb el títol «AMPA’t! Fas xarxa,
construeixes i eduques», on ens va donar estratègies per comunicar i fer participar les famílies en
les activitats de l’escola. Finalment, hi va haver
quatre blocs formatius conduïts per especialistes
i dirigits a donar eines per a la tasca diària dels
diferents càrrecs de les Juntes d’AMPA. Cal destacar la presentació d’exemples de bones pràctiques
dutes a terme per diferents AMPAs en el marc de
les seves escoles. En conclusió, va ser una jornada
altament satisfactòria on vam poder experimentar l’alt grau d’implicació de moltes famílies en el
projecte educatiu de les seves escoles.

XVIII Recés d’Educadors Vedruna
El XVIII Recés d’Educadors Vedruna, enguany
al Santuari del Sant Crist de Balaguer, va reunir
seixanta mestres el passat dissabte 9 de març.
La trobada començava amb la visita guiada a
l’entorn del monestir; i en la preparació per al
temps de silenci ens acompanyà mossèn Gabriel
Casanovas, subdelegat de Joventut del bisbat
d’Urgell. Les germanes Clarisses ens van acollir
a les estances del monestir, on vam poder conèixer la seva tasca i el seu estil de vida dedicat al
treball i a la pregària.
Finalment, vam compartir amb les germanes
la pregària-dansa de l’arribada del Sant Crist de
Balaguer al santuari.

