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Vam començar aquest curs 08-09 amb l’objectiu clar de fer un seguit de
col·laboracions i actes voluntaris per ajudar a qui més ho necessita. Així, des
dels ulls d’un infant fins al somriure madur del més gran, volem fer extensiva
la nostra solidaritat arreu, allà fins on puguem arribar.
A les portes del Nadal, alumnes, professors, famílies, amics i tot l’equip de
Joviat, vam començar a moure la roda per fer-la girar i girar ...
Mentre els més petitons feien cagar el tió, amb l’ajuda dels més grans d’ESO, sota l’atenta
mirada dels familiars i rere un fons d’imatges seves ben nadalenques, es feien sentir els balls
dels alumnes de dos anys des del gimnàs de l’Escola. Aquells que van assistir a la
representació del “Petit Avet” van poder comprovar que no tenia res a envejar a les més
grans de les estrenes ...
El passadís de la Llar d’infants recordava el bon gust d’una bola de poliestirè ben
decorada gràcies a les famílies que, amb una alegria infinita, ens van demostrar la seva gran
creativitat.
Estàvem disposats a embolicar el món amb un collage de bones intencions i desitjos, de
lliures pensaments d’alegria i grans somriures. Ens agrada somiar que un dia ho aconseguirem
entre tots...
Van tenir lloc la cantada de nadales per part dels alumnes d’ESO, al pati del
Kursaal, durant dos caps de setmana; la tocada de flautes a l’entrada de Joviat 2
dels primers; el viu pessebre dels més grans al Bosquet, que van ser el delit dels més petitons;...
Des dels Carlins i fins a la sala gran del Kursaal, vam encomanar l’aire de teatre,
música, dansa, poesia, colors i vida !!!
Dins dels actes solidaris, “La Petita Marató”, una trobada el primer dissabte de desembre
amb tallers i jocs de tota mena que es va fer al pavelló de la Salle, començava la recollida de
diners, amb un simbòlic preu d’entrada, destinats a la Marató de TV3.
Els grans dies d’actes solidaris van ser el dijous i divendres últims de classe, el 18 i 19 de
desembre. El dijous a la tarda els alumnes de grau superior van col·laborar amb la
“Campanya Rejoguina” de la comunitat de St. Egidi. Tots ells van reciclar joguines
perquè aquestes poguessin tornar a vibrar en les mans d’un infant.
El divendres va començar actiu: els alumnes de batxillerat van veure un DVD sobre una
expedició de Pallassos sense Fronteres a la franja de Gaza. Va ser sorprenent observar com un
somriure pot donar una llum d’esperança a un conflicte tan espantós i difícil d’entendre...

Tot seguit, amb cares de reflexió, els alumnes de segon de batxillerat van pujar a
l’altra escola a recollir totes les caixes de menjar que els alumnes de primària
i ESO havien portat de casa. Una part anava destinada a la parròquia dels Caputxins i l’altra,
a la Creu Roja. Els alumnes de primer de batxillerat, es van quedar a l’Escola, van fer una
xocolatada i, entre tots, van recollir un total de 273 €. Aquests diners van ser donats a la
farmàcia Vintró que, juntament amb la compra de bolquers i llet, faria arribar a Càrites. Els
alumnes de grau superior van ajudar a incrementar aquesta aportació econòmica amb
diverses donacions totalment voluntàries.
Els alumnes d’hoteleria van sortir al carrer a vendre les seves trufes. El punt de venda
principal va ser, durant tot el matí, la plaça Sant Domènec i els diners recollits van ser 408 €,
destinats a la campanya de la Marató. Des de la cuina de l’Escola també es va fer arribar
menjar a la Creu Roja.
Mentre els hotelers repartien dolçor pels nostres carrers, els alumnes de grau mitjà de les
branques de sanitària, administrativa i informàtica repartien somriures a
diferents residències d’avis de Manresa. Les seves representacions de pessebres i
nadales van fer embellir una mica més els rostres de les nostres àvies i avis...
I recordem el missatge de la felicitació d’enguany i per segon any consecutiu hem col·laborat
amb el dinar solidari del dia de Nadal de la comunitat de Sant Egidi".
En conclusió, aquesta roda no pot deixar de girar, hem de seguir i som conscients que sense la
vostra participació, il·lusió i esperança res d’això seria possible ni tindria sentit. Estem contents
dels resultats d’aquest Nadal, estem contents i volem compartir amb tots vosaltres les fites que
anem aconseguint.
Us agraïm la vostra dedicació absoluta, la vostra ajuda que ens avoca sempre a ser una mica
més humans, una mica més propers a allò que, a vegades, veiem massa llunyà.
Moltes gràcies a ...
... l’infant, l’adolescent, el jove, la mare, el pare, l’avi i l’àvia, el besavi la
besàvia, el tiet i la tieta, el germà, la germana, l’incansable amic i amiga,
l’alumne/a, les farmàcies, els centres, l’Escola, les residències, les associacions,
el professor, la professora, el delegat, la delegada, el treballador, la
treballadora, els mitjans de comunicació, els teatres, les sales, la ciutat, els
voluntaris, els vostres somriures, la predisposició, el joc, la cançó, la poesia, el
teatre, els aplaudiments, les felicitacions, el caga tió, ... i a la petita gran
paraula “SOLIDARITAT”!
Gràcies, moltes gràcies a tots...
Escola Joviat
Manresa, gener de 2009

