
                                 Tota la Família Janeriana  

                            s'adhereix al Pacte Educa�u Global, 

                                  proposat pel Papa Francesc el 

                                       15 d'octubre del 2020.

             Prendre part d'aquest Pacte és un camí per crear un  

         canvi global de mentalitat a través de l'educació:

      “Avui és necessària una etapa renovada de compromís educa�u 

    que involucri tots els components de la societat. És hora de mirar que

 endavant amb valen�a i esperança. Que ens enforteixi la convicció 

 a l'educació hi ha l'esperança de l'harmonia social”.

 Convençuts que, com afirma el Papa Francesc, l'educació és sobretot una qües�ó d'amor 

i de responsabilitat i una de les formes més efec�ves per humanitzar el món i la història, 

volem DEIXAR LA NOSTRA EMPREMTA PER UN MÓN MILLOR i ens comprometem a: 

1. Situar la persona al centre de tot procés educa�u

2. Escoltar la veu d'infants, adolescents i joves

3. Promoure la plena par�cipació de la dona en l'educació

4. Considerar la família com a primera i indispensable educadora

5. Obrir-nos a l'acollida dels més vulnerables i marginats

6. Aprofundir en una nova manera d'entendre l'economia, la polí�ca, el

   desenvolupament i el progrés al servei de l'ésser humà

7. Tenir cura de la nostra casa comuna

Signatura el Pacte i deixo la meva empremta:

Octubre de 2022

Com a Família Janeriana, volem respondre a aquesta crida a través de la caritat feta servei

i la vitalitat i actualitat del carisma de la Beata Mare Anna Maria Janer. 

Signem aquest Pacte en el marc de l'11è aniversari de la Bea�ficació de la  

perquè el seu compromís i servei envers als més necessitats ens es�muli 

a respondre a allò que la nostra Església i el món necessiten avui a l'es�l janerià. 
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