ENTREVISTA AL PARE MANYANET
1: Entrevistador nº 1:.......................................................
2: Entrevistador nº 2:.......................................................
3: Entrevistador nº 3:.......................................................
P.M.: Pare Manyanet:......................................................

1.- P. Manyanet, nosaltres som uns alumnes del Col·legi Santa Maria
2.- Sabem que vostè va fundar el nostre Col·legi,

ja fa molts, molts anys.

3.- Volem fer-li unes preguntes. Ens voldrà respondre?
P.M.- Sí, és clar. Què em voleu preguntar?

1.- Perquè vau començar tantes escoles?
P.M.- Perquè m’adonava que els nens i les nenes que no poden tenir un bon
ensenyament, ho tenen molt difícil quan són grans.

2.- Perquè parlàveu de la Sagrada Família als seus alumnes?
P.M.- Ara que arriba Nadal, ho podreu entendre millor: La Sagrada Família, la
formen Jesús, que és el nostre Salvador, junt amb Maria i Josep. Tots tres,
vivien junts, en família com nosaltres. I és molt bonic de veure com
s’estimaven entre ells. Es deien les coses que els passaven i s’ajudaven en les
feines de cada dia. Van aconseguir que l’estimació entre ells, fos més forta, que
qualsevol dificultat.

3.- Què volíeu que s’ensenyés als col·legis que vós vau

fundar?
P.M..- Jo sempre vaig voler que a les meves escoles, els nens i les nenes s’hi
trobin a gust i contents. Que l’escola sigui per ells com una segona casa. Jo
volia que a les meves escoles, els nens i les nenes es trobessin tan ben acollits
com Jesús a casa seva, amb Maria i Josep.

1.- Pare Manyanet, voleu dir unes paraules als alumnes del nostre col·legi?
P.M.- Nens i nenes del col·legi Santa Maria de Blanes, us vull demanar que a
l’escola, aprengueu a respectar-vos, a ajudar-vos i a estimar-vos com Jesús ho
feia amb els seus pares, perquè així també vosaltres ho sabreu fer a casa vostra,
i portareu alegria i bondat a les vostres cases. Així s’assemblaran a la de
Natzaret.

2.- Moltes gràcies, Pare Manyanet, per les seves paraules.

