Glossa

Ensenyar a qui no sap: Poveda
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa unes setmanes que s’ha estrenat una pel·lícula sobre
la vida del sant fundador de la Institució Teresiana. Com
tants homes i dones d’Església del segle XIX, va respondre al desafiament de la pobresa i del subdesenvolupament posant en pràctica la primera obra de misericòrdia
espiritual: ensenyar a qui no sap.
Són incomptables les iniciatives educatives dels fidels
catòlics per a donar oportunitats als més desafavorits. De
fet, Poveda seria un exemple espanyol d’una florida que
va començar decennis abans a Catalunya -santa Joaquima de Vedruna, sant Francesc Coll, el beat Pare Palau, la
beata Anna Maria Janer, per només dir els més nostrats–.
Aquests i molts d’altres van fer possible l’escolarització
dels nens i les nenes pobres dels nostres pobles pobres.
Segurament no es pot acabar d’entendre el desenvolupament social i econòmic de Catalunya sense l’obra educativa de tots aquests sants fundadors.

com en altres ocasions, s’ha mostrat receptiu a la nostra
proposta. La trobareu, per tant, a Solsona el cap de setmana vinent, a Tàrrega el següent, a Bellpuig pel pont de Sant
Joan. Berga la tindrà al patronat parroquial més endavant.
Allà confio que puguem comptar amb alguna membre de
la institució fundada pel sant Pedro Poveda que ens ajudi
a visionar i comprendre millor el personatge i la seva obra.
Quan el cinema es posa al servei de la divulgació dels grans
testimonis de la fe, anar-hi ens fa bé. No us la perdeu! Trobareu més informació a la web www.povedalapelicula.com

En un temps, en el que molts volen desacreditar l’obra
educativa de l’Església, és bo que la reivindiquem i la divulguem. És per això que lloo la iniciativa de la Institució
Teresiana de promoure la pel·lícula “Poveda”. Convé explicar al gran públic la vida dels fundadors de congregacions religioses i instituts de vida apostòlica dedicades a
l’ensenyament. Convé també proposar als fidels la generositat de les noies que començaren aquelles aventures
educatives i impulsaren veritablement la promoció de
la dona. En aquesta pel·lícula hi trobarem un dels capítols d’aquesta magnífica història de caritat que és l’acció
educativa de l’Església.
Des del bisbat, hem treballat perquè la pel·lícula “Poveda” es
passi pels cinemes de la nostra diòcesi. El Circuit Urgellenc,
programador de les sales comercials de la nostra diòcesi,
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