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Informa
22 de maig, Santa Joaquima de Vedruna

MES
TRES

1. Avui dia potser els noms es posen per altres criteris, com la sonoritat o la brevetat. 

Manso Escorial Vic

En el nostre país hi ha el costum de celebrar el dia del 
Sant, que és una festa associada al nom dels sants i de 
les santes. I és que, en la tradició cristiana, els noms 
de pila sempre han estat vinculats a allò que van fer 
en vida els sants o les santes, ja sigui de forma més 
llegendària o sigui de forma més real. I és bo recordar 
que darrere el nom de cada sant o santa hi trobem un 
valor, una motivació o una referència que li escauen.1

El dia 22 de maig celebrem el dia de Santa Joaquima 
de Vedruna, que enguany s’escau en dissabte. Per a 
les escoles Vedruna és una data amb un significat 
especial. Així doncs, podem vincular el nom de Joa-
quima amb uns valors que el nostre món necessita 
més que mai. 

De la vida i l’obra de Joaquima, per les seves actituds 
mostrades i la seva manera de fer, en destaquem:

El valor de l’empatia. Joaquima va saber estar aten-
ta a llegir la realitat social del seu temps, i es va 

adonar de les mancances d’alfabetització de les 
noies en aquell moment de la història i de l’absèn-
cia d’atenció social i sanitària entre la població més 
vulnerable. El valor mostrat per Joaquima continua 
sent necessari en el nostre món actual.

«Aneu molt alerta, que a les criatures vives, no els 
passa res per alt.» (Carta 4)

El valor de l’alegria. Joaquima, una dona que va que-
dar vídua als 33 anys amb una bona colla de fills al 
seu càrrec, va demostrar tenir l’empenta necessària 
per educar amb alegria, quan hauria pogut caure 
en la més profunda depressió. 

«No vull ningú trist al vostre costat.» (Carta 146)

El valor de la iniciativa i l’emprenedoria. Malgrat les di-
fícils circumstàncies, va emprendre l’aventura de fun-
dar hospitals i escoles arreu del país i va fer-se càrrec 
d’organitzar dues cases de caritat, a Vic i a Barcelona.

«Per la nostra part, tinguem bons ànims, empresa i 
diligència.» (Carta 82)

El valor de la confiança, que  va fer  valer a través de 
les cartes adreçades als seus fills i filles i al grup de 
germanes de l’Institut que va encapçalar. 

«Posem el nostre esperit en Déu que tot ho pot i em-
prendrem el que ell vulgui.» (Carta 80)

Vet aquí quatre actituds: empatia, alegria, iniciati-
va i emprenedoria i confiança. Valors d’ahir, d’avui 
i de futur. Valors que veiem reflectits en Joaquima.

Que els valors inspiradors de Joaquima ens acom-
panyin en les nostres vides. 
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