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PRESENTACIÓ

  Benvolguts amics i amigues: Pau i Bé.

La Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Immaculada (HFI) 
creu en l'educació, com un instrument insubstituïble en el creixement 
personal i en el progrés social. I per això, la nostra proposta educativa cerca 
integrar les dimensions bàsiques a què tenim dret com a persones, "plenes 
de sentits". En aquestes dimensions, la competència espiritual marca una fita 
i és la via per la que tota la resta adquireix el sentit de la veritat, la pau i l'amor.

Fa anys que venim definint la identitat dels Col·legis, en documents com 
l'ideari, el projecte de missió, el projecte educatiu "artífexs d'alliberament" ...

Avui posem a les mans un nou i antic instrument de treball: El Caràcter Propi 
dels Col·legis HFI. Nou, per la seva forma i adequació a l'avui del món i a les 
diferents cultures i grups. I antic, pel que suposa de bases fundacionals i 
universals en el temps i l'espai.

(...) Vol ser una crida a l'esforç comú per l'educació, aquesta meta tan 
llunyana per a molts, tan desvaloritzada per altres i tan estimada per als que 
sentim que no hi ha progrés i llibertat sense educació. És, doncs un 
instrument de treball, de compromís i de confiança en el procés existencial de 
la persona.

En aquest procés existencial, no podem oblidar la realitat actual del món. I 
avui vivim temps crítics. Són temps caracteritzats per la recerca de noves 
respostes als qüestionaments existencials avui.

Podríem definir-los com temps de maduració humana, de metamorfosi i 
esperança? Creiem que sí. 

Com col·legis HFI volem arribar a la meta de l'educació, sense estridències, 
però sense desistir en l'intent. Sense imposicions, però amb exigència mútua. 
I entenem que LA TASCA que socialment hem d'abordar és la de la recerca 
constant de la pau i el bé per a tothom. Que EL MÈTODE de treball, a més de 
tenir qualitat tècnica i actualitzada, ha de passar pel cor i ha de portar-nos a 
mirar amb misericòrdia i gratitud la realitat de cada persona, de cada grup, del 
món en definitiva. I que L'ORGANITZACIÓ col·lectiva per arribar a una 
educació integradora passa necessàriament pel diàleg, la relació amistosa, 
l'acollida senzilla i inclusiva.

El Caràcter Propi que aquí definim avui, es basa en la intuïció de Madre 
Francisca Pascual i les primeres germanes. Intuïció que ens sembla podem 
concretar en tres idees bàsiques:
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Eduquen en la infantesa i 
joventut i miren amb 

especial amor als Nins 
sords i cecs

Serveixen a la societat
i a l'Església

Preparen per a la Vida
des de la vida

 “Cada persona és artífex
del seu propi destí.”
(M. FRANCISCA)

“Feis sempre el bé.”
(M. FRANCISCA)
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El Caràcter Propi que aquí definim avui, es basa en la intuïció de Madre 
Francisca Pascual i les primeres germanes. Intuïció que ens sembla 
podem concretar en tres idees bàsiques:

1. Fer sempre el bé, amb sol·licitud i alegria que ens convida a l'autonomia 
i llibertat personal.

2. L'amor de Déu que no s'expansiona en el proïsme és una tragèdia, que 
ens fa comprendre l'esperança de la comunió indissoluble de Déu i el món 
i, per tant, de la fraternitat universal.

3. El treball comú perquè cada persona sigui artífex del seu propi 
alliberament, que té com a meta la humanització de la realitat personal i 
social des de la compassió i la saviesa.

La Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Immaculada, 
fundada per Francisca Pascual Doménech el 27 de febrer de 1876, neix 
per fer el bé enmig del món.

Madre Francisca va buscar sempre ser útil a la societat, mitjançant una 
educació que preparés per a la vida, des de la realitat pròpia de cada poble 
i temps, per això, les escoles de les Germanes Franciscanes de la 
Immaculada:

«No feu Esperar 
Ningú que Truqui a 
ca vostra" .
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