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El despertar de la
interioritat a l'escola
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Col·legi Santa Mònica

Carrer Calle Reina Violant, 9,
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BALMES (Palma)

BORJA MOLL (S’Arenal)

JUAN DE LA CIERVA (Palma)

LLADÓ (Palma)

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (Palma)

LA PURÍSIMA (Palma)

NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Alaró)

NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Alcúdia)

NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (S’Indioteria)

NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Vivero)

NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Eivissa)

RAMON LLULL (Andratx)

PIUS XII (Palma)

SANTA CATALINA THOMÀS (Pont d’Inca)

SANTO TOMÁS DE AQUINO (Inca)

SANTA MÓNICA (Palma)

SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO (Palma)

AIXA-LLAÜT (Palma)

ADEMA. Escuela Oficial de Estudios Superiores (Palma)

VIRGEN DE LAS NIEVES (Sant Jordi de Ses Salines)

CAN BONET (Sant Antoni de Portmany)

SANTÍSSIMA TRINITAT (Sant Antoni de Portmany)

MESTRAL (Eivissa)

SA REAL (Eivissa)

CEI VIRGEN MILAGROSA (Formentera)



Representa una gran satisfacció presentar les I 
JORNADES DE PASTORAL CECEIB – 
MALLORCA baix el títol “El despertar de la 
interioritat a l 'escola”. La pluralitat i  
l'heterogeneïtat dels centres la CECEIB-
ACENEB (Associació Centres d'Ensenyament de 
les Illes Balears) enriqueix la tasca que duim 
endavant com a patronal educativa i, en aquest cas, 
ressalta la importància de la pastoral per donar-li 
suport. 

Amb aquestes primeres Jornades volem bussejar i 
aprofundir a l'interior en el món de les 
experiències, de la intel·ligència espiritual, de la 
consciència de la pròpia realitat. Volem ajudar a 
integrar el camí de la interioritat en el 
desenvolupament docent i quin paper juga el 
Mindfulness. 

Com veureu, el programa que teniu en les mans 
mostra les línies de feina que els docents i tota la 
comunitat educativa tindran l'oportunitat de 
treballar i creiem que són força importants.

Agrair al Col·legi de Santa Mònica i  a les 
Germanes agustines de l'Empar la seva acollida, a 
Eurest la seva col·laboració  i, com no, al patrocini 
del Grupo ANAYA, sense el qual no seria possible 
fer-ho realitat.

Gràcies i de veritat que suposa un orgull poder 
veure realitat les primeres Jornades de Pastoral a 
l'illa de Mallorca

Ventura Blach

Ventura Blach Amengual
Presidente CECEIB

Divendres 23, capvespre

16:30h – 17:45h
E n t r e g a  c r e d e n c i a l s  d e l s  
participants i Inauguració de les 
Jornades. 

17:45h – 18:00h
Coffee-break.

18:00h – 19:00h
De la intel·ligència espiritual, a la 
v i d a  i n t e r i o r  p a s s a n t  p e l  
Mindfulness.

19:00h – 20:30h
Bussejar a l'interior en el món de les 
experiències.

Dissabte 24, matí

09:00h – 10:30h
El despertar de l'espiritualitat a 
l'Escola.

10:30h – 11:00h 
Coffee-break por defencia de Eurest 
(www.eurest.es).

11:00h -12:30h
Acollir, beneir, protegir.

12:30h -13:30h 
Cloenda de les Jornades.

Programa

Aceneb És carmelita descalç i sacerdot. 
Llicenciat en Teologia per la Facultat de 
Cartoixa de Granada i llicenciat en 
Ciències de la Comunicació. En els 
últims anys ha realitzat un Màster en 

Cinematografia.

Ha estat director de la revista mariana "Miriam" durant els 
anys 2000- 2005. En l'última dècada s'ha dedicat a la 
docència exercint tasques de direcció i docència en el 
Col·legi "Mare de Déu del Carme" de Còrdova. La seva 
primera obra fou "Els braços oberts" (Muntanya Carmelo, 
2001), una col·lecció de relats curts sobre la condició 
humana escrits des de l'esperança, amb la paràbola del Fill 
pròdig de fons.

Després va publicar com a editor literari l'obra “Senyals de 
vida "(2010) en la qual es recollien els primers escrits i 
poesies d'alumnes Batxillerat del Col·legi Mare de Déu del 
Carme que van realitzar dins d'un projecte d'orientació 
vocacional realitzat al centre.

A aquesta obra van seguir altres dues: "La lluna sota els 
seus peus" (2012) i "De llum i d'ombra. A la llum de la 
trobada de Teresa de Jesús i Joan de la Creu "(2013). La 
primera d'elles un acostament literari-periodístic a la figura 
de Maria de Natzaret. En una primera part, utilitzant un 
estil epistolar, s'endinsa en les cartes que es van escriure 
Maria i la seva cosina Isabel; en la segona part del llibre, a 
través dels comptes del Rosari, l'autor fa una reflexió al fil 
de l'actualitat, de temes marians.

"De llum i d'ombra. A la llum de la trobada de Teresa de 
Jesús i Joan de la Creu "és un díptic que omplen les vides de 
Sant Joan de la Creu i Teresa de Jesús on es combina 
l'assaig, la ficció i la reflexió espiritual dels dos grans sants 
carmelites i alhora és una invitació a la lectura dels místics. 
"Setges a l'interior del Castell", la seva quarta obra, tanca 
aquest tríptic d'acostament als orígens de la seva vocació 
com a carmelita descalç i té un caràcter més autobiogràfic. 
En ella es converteix en cercador de senyals d'aquells 
instants que marquen l'existència, alhora que llança setges 
a l'interior de la vida de cada un de nosaltres. Ho fa 
utilitzant la pedagogia teresiana del Castell Interior que 
utilitza Santa Teresa de Jesús.

Fernando Donaire Martín

Ponent de les Jornades


