
Ideari del centre d’esplai Loiola 

 

Opció Pedagògica 

• Coeducació 

• Acolliment de la diversitat 

• Promoure l’autonomia 

• Treball en grup 

• Treball a la natura 

• Compromís amb el poble i el país 

• Compromís amb l’Església local i universal 

• Pedagogia del diàleg i la resolució pacífica dels conflictes. 

 

Opció de Persona i Societat 

i. Volem persones AGRAÏDES: 

a. que visquin la vida amb goig  

b. que s’acceptin a elles mateixes i als altres com a iguals, com a germans i 

germanes.  

c. que rebin amb goig i estima l’herència natural i cultural del seu entorn.  

ii. Volem persones CRÍTIQUES: 

a. capaces de valorar positivament les activitats i estructures que humanitzen la 

societat; 

b. capaces de refusar les activitats i estructures que deshumanitzen la societat, i de 

buscar-hi alternatives 

iii. Volem persones COMPROMESES 

a. actives, valentes i creatives 

b. capaces de treballar colze a colze amb altres per construir plegats un país i un 

món més lliures i justos 

 

Opció Religiosa 

Som un esplai cristià amb espiritualitat ignasiana. Per això, des de la nostra fe que ens porta a 

valorar i respectar totes les tradicions religioses o laiques, volem ser i formar persones creients: 

a. AGRAÏDES a Déu Pare pel do de la vida que els ha estat donada.  

b. Capaces de connectar amb Jesús a través de la pregària, per ser CRÍTICS amb la 

societat.  

c. Que confiïn en la força de l’Esperit Sant per COMPROMETRE’S en l’Església i 

en la societat per un món en comunió. 

  



La tradició ignasiana en concret, ens inspira a: 

1) Amb esperit AGRAÏT, buscar i trobar Déu en totes les coses 

· en la pregària 

· en el quotidià 

· en el lleure 

2) Amb esperit CRÍTIC, cultivar el discerniment 

· capacitat d’apreciar tot el que hi ha de bo, i refusar tot el que deshumanitza; 

· capacitat d’escoltar el que l’Esperit demana a cadascú de nosaltres perquè fem la 

voluntat de Déu amb les nostres vides 

3) Amb esperit COMPROMÈS, servir i estimar en tot 

· a Déu i als altres, 

· treballant per un món més just i cercant el Regne de Déu a la terra. 

·  
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