L’ESCOLA SAGRATS CORS: 75 ANYS AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ i 200 DEL
NAIXEMENT DE SOR MARÍA RAFAELA

No és un tòpic sostenir que, en aquest segle que tot just encetem, allò més
permanent és, paradoxalment, el canvi. I, en part, aquest canvi sobtat, impossible
d’assimilar, té la seva màxima expressió en el món digital. La cibercultura ens fa
viure de pressa, sense temps. No podem aturar-nos a pensar perquè el vincle
digital ens impulsa a córrer cap endavant, desorientats. Perdem l’esma perquè no
podem restar quiets. Qui es queda quiet, qui no interactua a Internet, desapareix.
Ara bé, dins d’aquest món tan líquid, d’aquest corrent que sempre ens arrossega
bojament com uns nàufrags, només els valors són immutables. Només els valors
poden esdevenir la nostra taula de salvament, doncs. Estem parlant de la justícia,
la humilitat, l’ordre, la paciència, l’empatia, el treball, la prudència, la resistència a
la frustració i l’esperit emprenedor.
La història de les escoles dels Sagrats Cors a Catalunya és la història d’aquests
valors. Fa 75 anys que les monges, vingudes de Mallorca, i imbuïdes de l’esperit de
sor Mª Rafaela, de la seva màxima, El passat ja ha passat, el futur no sabem si
arribarà, treballem el present, doncs, s’establiren a Torelló i a Centelles. Era el 29
d’octubre de 1939 i Catalunya estava arruïnada per la Guerra Civil. Tot i això,
començaren la seva tasca pedagògica amb uns mitjans ben escassos. La il·lusió de
millorar el present era el valor que els infonia coratge.
Amb aquest coratge, i concretament a Torelló, s’instal·laren primer a Can Pujades,
d’on es traslladaren al carrer Nou a causa de la inundació de 1940. Després feren
classes al Club mentre ja vivien al carrer de can Parrella. Ja som a l’any 1941. Uns
quants anys després, el 17 d’octubre de 1958, ja les trobem en l’actual

emplaçament de la nostra escola, el carrer Puig d’Assalit. El 4 de juny de 1961
inauguraren la capella. El curs 1974 es matricularen els primers nens i s’impartiren
ja les primeres classe de català. L’any 1977 es construïren noves aules, a les quals
en seguiren més l’any 1982. Abans, però, la revista L’Estornell ja havia entrat en
circulació. I a la dècada 90, l’ESO començà els seus primers passos....
És evident que en aquesta aventura pedagògica hi podríem afegir moltes més
dades importants, molts més fets significatius. Això no obstant, els que hem escollit
ja són prou representatius. Perquè fan palès que les monges i la resta de mestres i
professors, el personal no docent i els pares i les mares, els alumnes i les alumnes
han bastit durant 75 anys una escola humil, ordenada, pacient, empàtica,
treballadora, prudent i emprenedora, o sia, una escola de valors.
Ara tan important com celebrar aquests 75 anys és tenir en compte que enguany fa
exactament 200 anys que va néixer la nostra mare fundadora, Sor María Rafaela,
Sebastiana Lladó i Sala, al poble de Campos de Mallorca. Una dona que ens ha
deixat un valuós testimoni de virtut i una herència educativa de gran valor. És clar
que de seguida va entendre la urgència de millorar la formació humana i religiosa
de les noies de Campos. I, en aquest sentit, hem de dir que actualment la seva
pedagogia, aleshores innovadora, encara té vigència avui en dia, a saber: aprendre
a aprendre, l’estimulació primerenca, l’ús dels mitjans audiovisuals, el treball en
equip, el valor de l’exemple i la força de la comunitat. D’aquesta manera, quan
tenia ni més ni menys que 77 anys va fundar la Congregació de les Germanes
Missioneres dels Sagrats Cors.
En fi, és per celebrat aquest dos esdeveniments, els 75 anys de l’escola Sagrats
Cors a Catalunya i el bicentenari del naixement de sor María Rafaela, que la nostra
escola durà a terme tot un seguit d’actes i d’activitats on, evidentment, tots hi
esteu convidats.
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