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Účastníci evropského kongresu v Pamploně objevují Svatojakubskou cestu jako symbol 
budování otevřené a mezikulturní Evropy 

Předseda sdružení Mitxelena posiluje záměr starosty Puente la Reina/Gares znovu zvážit 
vyvěšení evropské vlajky na radnici. 

Přibližně dvacet zástupců ze čtyř evropských institutů vzdělávání dospělých se sešlo v 
Pamploně, aby uspořádali první osobní setkání v rámci projektuErasmus+ financovaného 
Evropskou komisí, jehož cílem je stanovit obsah a kompetence, které by měli mít lidé pracující 
v odborné praxi sociálního poradenství nebo koučování. 

Dynamika skupiny a paralelní konference se konaly 15. a 16. září na Veřejné univerzitě Navarra 
(UPNA) za přítomnosti a účasti Begoñi Pérez Eransus, prorektorky pro univerzitní projekci, 
kulturu a šíření UPNA; Jesús Hernández Aristu, předseda sdružení Mitxelena a profesor této 
instituce v důchodu; Susanne Rieger, předsedkyně Evropské asociace pro supervizi a koučování 
(EASC); sociolog Josetxo Beriáin a proděkan fakulty CC.HH.SS a E. Arantza Almoguera, 
koordinátor kvality tohoto centra. 

Na prvním osobním setkání po téměř roční práci delegace diskutovala o kulturách, které se 
přou o hegemonii v globálním světě, a o jejich vlivu na každodenní život občanů. Aspekty, které 
musí každý člověk, který se věnuje supervizi a koučování, zohlednit při výkonu své profese, při 
získávání a rozvíjení dialogických dovedností a kompetencí, které usnadňují porozumění, 
pochopení a mezikulturní komunikaci, ať už v ekonomické, obchodní, institucionální nebo 
mezilidské sféře. 

Na základě teoretických východisek, která byla na konferenci sdílena, vypracují instituty profil 
učebních osnov pro postgraduální vzdělávání trenérů, který bude schválen v celé Evropě. V 
Pamploně specifikovali kompetence pro praxi koučování a supervize. Mezikulturní perspektiva 
je nezbytná na evropském kontinentu, kde žijí lidé z velmi odlišných zemí a situací: uprchlíci, 
migranti a lidé z jiných kultur, s různorodými tradicemi a kulturními skutečnostmi, které jsou 
zčásti společné a zčásti odlišné. 

Po dvou dnech práce navštívili účastníci kongresu - z Německa, Maďarska, České republiky a 
Španělska - bod na Caminu, Puente la Reina / Gares, "jako symbol budování otevřené a 
mezikulturní Evropy", jak uvedl Hernández Aristu. Navštívili ubytovnu pro poutníky, kostel 
Ukřižování, který zřejmě věnovali němečtí poutníci, nemocnici, kde byli poutníci přijímáni na 
cestě tam a zpět, obranný systém, kostel v Santiagu a středověký most.  

Účastníci kongresu se díky výkladu Miguela Péreze, který působil jako ciceron, ocitli v 
historických ozvěnách poutníků ze svých zemí, kteří prošli stejnými ulicemi.  

Obnovit vyvěšování evropské vlajky. 

Přijetí starostou města Oihanem Mendem bylo vrcholem pobytu v Puente la Reina/Gares. 
Starosta vyzdvihl ztotožnění obyvatel Puente s jejich městem, které je otevřené přijímání 
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poutníků a poutnic a péči o ně, a komunitní odpovědnost, která se projevuje v pracích 
prováděných v "auzolánu". Ocenil iniciativu Mitxeleny navštívit Puente la Reina, protože 
Camino, které prochází městem, spojuje tisíce a tisíce poutníků, kteří přicházejí a přišli ze všech 
severských zemí do Santiaga.  

V této souvislosti podotkl, že by znovu zvážili vyvěšení evropské vlajky na balkoně radnice, 
protože vidí, že iniciativy, jako jsou konference, které se konaly v UPNA, ukazují, že v Evropě se 
jejímu budování věnují svou prací a úsilím skupiny a kolektivy, jako je ten, který je zde 
přítomen. Vlajka byla tehdy odstraněna, protože městská rada měla pocit, že evropské 
instituce nedělají dost pro přijetí uprchlíků. 

Předseda navarrského sdružení Mitxelena poděkoval za přijetí ve městě, v jeho nejvyšší 
politické reprezentaci v plenárním sále radnice, a posílil záměr starosty znovu zvážit umístění 
evropské vlajky. "Evropskou unii netvoří jen její instituce, které se někdy zdráhají přijímat 
cizince pronásledované ve vlastních zemích, a to dokonce ne primárně, ale také její občané, její 
národy a regiony. Hvězdnatá vlajka, stejně jako samotná cesta hvězd, představuje více než 400 
milionů lidí, kteří se v ní vidí a cítí se jí reprezentováni," řekl. 

Na závěr starosta předal červený šátek slavností Puente la Reina každému z členů delegací čtyř 
zastoupených zemí. Den byl zakončen kulinářským setkáním a přípitkem Ultreya. 

 

   


