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Pels mateixos drets per a tots els infants
Alumnes de l’aula solidària de l’escola
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Som unes alumnes de l’escola Jesuïtes
Sarrià-Sant Ignasi (1r i 2n d’ESO) i volem
explicar la nostra experiència al Centre
Sant Jaume de la Fundació Carles Blanch a
Badalona.
Aquest centre és un espai que atén diàriament 90 infants i joves de primària, de l’ESO
i majors de 16 anys que tenen dificultats a
casa o a l’escola i que, per una raó o altra,
necessiten ajuda. Allà educadors i voluntaris
els ensenyen a afrontar la vida, conviure i els
ajuden també amb les seves tasques escolars.
Alguns nois i noies del centre també hi esmorzen, berenen i sopen. Per a ells aquest
centre és com casa seva, on se senten acollits
i acompanyats.
El nostre objectiu era passar una bona
estona al costat dels nens i nenes del centre,
regalar-los els llibres que havíem recollit a
l’escola en la campanya de Sant Jordi i fer
tots junts un taller de roses. Objectiu assolit! Tot va anar perfecte, i quan vam marxar
ens sentíem plenes... Qui havia rebut més
aquella tarda?
Nosaltres vam anar-hi dubtoses, estàvem
nervioses perquè no sabíem què ens hi
trobaríem, però tot i això va ser molt fàcil
relacionar-nos amb ells. Pot semblar que
nosaltres els vam oferir de tot, però la veritat
és que vam rebre molt. Vam poder gaudir
d’una tarda meravellosa i ens vam guanyar
un munt de somriures.
Ens van explicar que el centre només pot
acollir un nombre limitat de nens i nenes,
i que n’hi ha molts que queden desatesos.
És per això que escrivim aquesta carta: vam
veure la gran tasca que allà es fa i creiem
que és un dret de tots els nens i nenes el ser
tractats com es mereixen. Volem demanar
més recursos per atendre tots els nens i nenes
que viuen en la precarietat, en la marginació, en la vulnerabilitat... Volem demanar
als nostres polítics, a la nostra societat, més
sensibilitat per aquest tema que és un problema de tots.
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Conferència sobre santa
Teresa de Jesús
Anton Monner
Historiador i cronista oficial de la ciutat
de Gandesa
Mn. Domingo Escudé, exrector del Seminari
de Tortosa i que en fou professor de Filosofia
durant molts anys, va impartir recentment a
Gandesa una conferència sobre santa Teresa
de Jesús, tot coincidint amb els cinc-cents anys
del seu naixement. Va basar principalment la
xerrada sobre la seva magna obra i concretament sobre l’última de la seva vida, Castillo
interior, més coneguda per Las Moradas.
Va explicar les dificultats i les males interpretacions que va haver de sofrir la santa
en els inicis dels seus escrits, ja que les seves
idees no eren acceptades en aquells anys per
l’Església oficial; fins i tot, va ser perseguida
per la Inquisició. Mn. Escudé va manifestar
també que l’experiència de la inhabitació tri-

nitària i de la presència divina en el centre més
profund de l’home és la pedra angular de la
seva espiritualitat i del seu missatge. Sobre la
Trinitat, va comentar el que deia santa Teresa:
«Claramente entendía tener presente a toda
la Santísima Trinidad en visión intelectual...
cómo es Dios Trino y Uno.»
Pel que fa a Las Moradas, el conferenciant
va dividir la seva estructura en tres blocs: les
moradas ascètiques i l’esforç per respondre
a la gràcia, la morada de transició on s’harmonitza l’obra ascètica i la vida mística i les
moradas místiques, on Déu marca el ritme i
porta la iniciativa total. L’acció de Déu es veu
cada vegada més experimentable, i sobre
aquestes dues últimes morades són a les que
la santa va dedicar més l’atenció.
Mn. Escudé també va explicar la interpretació de la santa sobre la clau bíblica, les actituds
i les visions en cadascun dels seus capítols.
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