Ajuda’ns a portar

Santa Teresa de Jesús Jornet

a la Catedral de Lleida

Campanya de recollida de
fons per a la creació d’un
conjunt escultòric

Ajuntament d’Aitona

Santa
TERESA

PRESENTACIÓ

ALCALDESSA

Fem-ho possible!

DE JESÚS
JORNET

El repte de poder construir una escultura de Santa Teresa de Jesús Jornet, tant
estimada al nostre poble, i poder-la ubicar en un lloc tant privilegiat com és
a la porta de la capella del Santíssim de la Catedral de Lleida és una empresa
fantàstica, un repte molt bonic i que tot el poble d’Aitona ja s’ha fet seu. No obstant, per tal de fer-ho possible cal la solidaritat de moltes persones, parròquies
i congregacions, cal que entre tots ajudem a fer realitat aquest projecte.
Agraint ja d’entrada la bona predisposició de molts de vosaltres animo tothom a col·laborar en aquesta iniciativa per portar Santa Teresa de Jesús a la
Catedral de Lleida!
Fem-ho possible!
Rosa Pujol
Alcaldessa d’Aitona

PRESENTACIÓ

Sor Montserrat

Col·locar Sta. Teresa Jornet a la Catedral de Lleida és un privilegi i quelcom
llargament desitjat. Avui se’ns ofereix una oportunitat de fer-ho i sembla que,
a la fi, aquest desig pot esdevenir realitat. Tanmateix, es tracta d’un projecte
que només podrem dur a terme amb la col·laboració de tots i cadascun de
nosaltres.
No es tracta de col·locar una nova obra d’art a la Catedral, sinó de posar en
relleu el caràcter de fundadora de la Santa i destacar allò que la va distingir en
vida: el seu amor apassionat a Crist i la seva consagració a Déu, que li van fer
veure la imatge del mateix Crist en la persona dels ancians.
Actualment Sta. Teresa Jornet és patrona de la ancianitat a Espanya i d’altres
10 països. Desitgem que aquesta escultura contribueixi a fer-la més coneguda
i que la Santa, des del cel, ens ajudi a viure amb fe, esperança i caritat i a passar
per la vida fent el bé a tothom.
Esperant poder comptar amb la teva col·laboració, t’agraïm ja d’antuvi el teu
interès.
Sor Montserrat Brescó Font

Santa Teresa
de Jesús Jornet,
patrona de
l’ancianitat
Teresa de Jesús Jornet va néixer
el 9 de gener de 1843 a Aitona i
va morir el 26 d’agost de 1897 a
Llíria (València). Dedicà la seva
vida a la cura de les persones
grans
més
necessitades,
fundant la Congregació de
les Germanetes dels Ancians
Desemparats. En morir deixà
més d’un centenar de casesasil de la seva congregació en
funcionament, repartides per
Espanya i Amèrica. La seva
vocació en favor dels desvalguts
van portar Pau VI a conanitzarla l’any 1974.

El disseny presentat per l’escultor Xavier Margarit mostra un grup
escultòric format per la figura de la Santa i un ancià. L’obra capta l’instant en
què Santa Teresa s’atansa a l’ancià per tal d’assistir-lo i treure’l de l’abandó,
una imatge que vol reflectir la tendresa i l’interès amb el qual la Santa es
desfaria en vida per assistir els més necessitats. És per això que Santa Teresa
és caracteritzada amb una espiritualitat divina i ingràvida, talment fos una
aparició, alhora que serena, bondadosa i propera als homes, mentre que
l’ancià és representat per una figura sedent
que manifesta l’abandó, l’oblit
!
i el desempar. El color escollit per a les figures és el blanc, que contrastarà
amb el retaule daurat que servirà de fons, convertint aquest absidiola en
punt lumínic i reclam important dins de la Catedral.

donatius

!

Si vols col·laborar en el finançament de la construcció del conjunt escultòric
de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars pots fer-ho mitjançant una transferència
bancària o un ingrés al següent número de compte:
La Caixa: 2100 0513 56 0200113804

Tots els donatius seran benvinguts, encara que es
tracti de contribucions petites.
Si vols desgravar el donatiu escriu les teves dades (nom, cognoms i DNI) en el
moment de fer l’ingrés i/o la transferència.

