PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 100

Anys, Institució Teresiana a Catalunya.

Carolina Ramírez i Carme Clarós.

1. Introducció
Bona tarda a tothom.
Primer de tot donar-vos les gràcies per ser aquesta tarda aquí, una tarda que vol ser de celebració compartida.
Just ara fa un mes que iniciàvem el Centenari de la presència de la Institució Teresiana a Catalunya amb l’acte
inaugural al CCCB.
Avui estrenem la segona activitat d’aquest any de celebració amb la Inauguració de l’Exposició fotogràfica que
recull els 100 anys de la presència de la IT a Catalunya. Agraïm des d’aquí la dedicació de tots els que han posat
esforç, temps i molta estimació per portar-la a terme recollint imatges, textos, per no oblidar-nos de ningú,
per fer homenatge a tots i a totes les persones que han construït aquests cent anys d’història.

2. Quina és la finalitat de la exposició? Voldríem presentar gràficament la missió de la Institució Teresiana a
Barcelona. Missió desenvolupada per entitats i projectes (acadèmia, col·legis, residències, Col·legis Majors,
projecte universitari, projectes socials, etc) i també per persones des de la seva vida professional, social i/o
familiar, en aquests cent anys.
Hi ha gent que ha pogut estudiar i/o treballar en alguna d’aquestes entitats. Recordar aquells temps significa,
també, recordar un ventall de valors, de moments inoblidables i tenir un coneixement més complert de la
Institució.
Altres són membres de la Institució en llocs de treball diferents, de l’àmbit públic o privat, i en l’àmbit eclesial,
social o familiar. Ara poden explicar, si volen, la seva tasca, als seus companys i /o familiars des d’una visió més
global de la Institució. I aquests comprendre més bé el sentit d’aquest carisma.
I, com dèiem abans, en aquesta exposició hem volgut fer homenatge a tots i a totes les persones que han
construït aquests cent anys d’història.

3. Com es va elaborar l’exposició
Primer de tot, s’ha fet un passeig per la història de la Institució que hi ha a l’Arxiu d´aquesta Associació a
Barcelona, a través dels seus reportatges gràfics i altres documents. També vam demanar suport a l’Arxiu
Històric General de la Institució Teresiana que ens va proporcionar material digitalitzat de fotografies, cartes,
cròniques, registres i altres documents.
Després de la lectura i visionat de tot aquest material, hem acordat organitzar una línia del temps que ens
pogués explicar l’evolució d’entitats i camps de treball de la Institució Teresiana en aquests 100 anys, intentant
donar resposta a les necessitats de cada època.
Finalment, hem construït 20 panells on es pogués resumir gràficament la vida de la Institució Teresiana a
Catalunya al llarg d’aquest cent anys. No ha estat gens fàcil recollir tota la vida de la Institució en només 20
pòsters. Són 100 anys de dedicació al món educatiu tant a l’educació formal com no formal. Avui hi veureu una
petita mostra de tanta vida.

Hem comptat amb l’ajut i la col·laboració necessària de les persones que treballen o han treballat en aquestes
entitats i projectes, i ens han pogut oferir testimonis gràfics més actuals. Agraïm a tots i a totes el seu suport.
Una vegada recopilat i revisat el contingut, Alejandra Nores, experta en disseny gràfic, ha transformat el nostre
material en els panels.

4 Alguns criteris a tenir en compte
També volem compartir amb vosaltres alguns criteris a l’hora de muntar aquesta exposició:
A) Que es puguin identificar els edificis de les entitats i els canvis que han sofert al llarg del temps.
B) Un altre criteri seguit ha estat que les fotografies seleccionades fessin referència a la missió desenvolupada
en aquesta institució /o projecte.
C) Pel que fa a les explicacions haurien d’ésser curtes i servirien per contextualitzar les fotografies.
D) Les paraules o textos de Poveda seleccionats també tindrien aquesta finalitat.
E) Presentar algunes biografies de persones de la Institució que han obert camins i ens han deixat una manera
de viure el carisma de la Institució. Per a la seva selecció hem tingut com a criteri, el que fossin persones que
ja han complert la seva trajectòria de vida, de diverses edats, i, en major proporció de la primera “hora”. Hi ha
moltes més que trobareu a faltar, però ens mancava espai per posar-les-hi totes. Les tenim al nostre cor.
Recordem membres de l’Associació primària com la Pura Jordà, la Montse Aragó, la Carmen López del Pecho,
la Pilar Rodríguez. Recordem els presidents d’ACIT: el Bernat Hervàs, el Joan Vallés, en Daniel Català i el Miquel
Galitó. I tots els membre d’ambdues associacions que portem al nostres cors i ara ja no ens acompanyen. Avui
és un bon dia per fer-los més presents.

5. Continguts de l’Exposició.
A) Panell 1.
Avui som convidats a obrir-nos a moltes imatges.
La mirada a un racó del bosc, ens fa contemplar un CAMÍ, ARBRES, LLUM...
El camí evoca els canvis al llarg dels anys, amb testimonis d’altres temps que s’han produït sobre la
terra i que fem nostres. La llavor sembrada que dóna els seus fruits i sempre CAP AL FUTUR.
Els arbres, molts arbres, alguns fins i tot mil·lenaris i un de menut, humil, centenari que ens omple
d’alegria, i és la INSTITUCIÓ TERESIANA.
Llum, claror que ens acompanya, ens fa esperar, aquí, ara i molt més enllà...
EL PODER, LA FORÇA de les imatges queden oberts i ens criden a fer-ne la nostra pròpia lectura.
B) Panell 2. Presenten la Institució Teresiana: finalitat, missió i organització.

C) Panell 3:
Ofereix la línia del temps i, en ella cóm se situen les entitats i projectes de la Institució. És important
fixar-se en la llegenda del panell per situar cada edifici en cada etapa del temps. Estan organitzats en
grans blocs, que després procurarem seguir. Són els següents:

1. UNA ACADÈMIA SINGULAR
2 RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
3. MÓN UNIVERSITARI
4. ACCIÓ SOCIOCULTURAL
5. ÀMBIT SOCIAL
6. COL·LABORACIÓ AMB L’ESGLÉSIA
D) Panells 4 al 19.
Recullen el desenvolupament de la missió de la Institució Teresiana, presentada des d’aquests blocs
que acabem de senyalar. Som conscients que una de les característiques de les obres i projectes de la
Institució així com de la missió que desenvolupen les persones, és l’esforç per treballar aquestes
dimensions dins de la mateixa obra: per exemple la dimensió educativa i la social; la fe i el progrés
cultural; la cultura i la dimensió social; la col·laboració amb l’església i les dimensions educatives,
culturals i socials. Però hem intentat agrupar les obres i projectes per la característica que es posa més
de relleu. També, hem volgut expressar la col·laboració amb l’Església en un panell, tot i reconeixent
que és una dimensió que forma part de la nostra identitat.
De la mateixa manera que la Institució s’ha fet present a Barcelona a través de les obres, corporatives
i projectes, també ha estat present a través de les presències individuals de membres de la Institució
a escoles públiques i instituts d’arreu de Catalunya, a la inspecció tècnica d’educació i al món
universitari; i en altres professions: món de la salut; àmbit jurídic i de inserció social; enginyeries;
empresa i banca; servei social; comerç; administració. Finalment, hem volgut recordar que la família
ha estat i és un lloc privilegiat per a la construcció de la persona. Així ho hem viscut i volíem deixar
constància a l’Exposició.
E) I arriba el panell 20.
Acaba l’exposició amb un panell que mira cap el futur: els joves! Acit jove és un moviment de la
Institució Teresiana que agrupa joves que volen viure l’Evangeli a l’estil de les primeres comunitats
cristianes, acollint els reptes i inquietuds de la nostra societat.

6. Acomiadament
Ara és el moment de passejar i endinsar-nos en les imatges i en la història. Gaudiu-les igual que hem
gaudit en la preparació d’aquesta exposició. Mireu, descobriu, recordeu persones, experiències, vida…
Aquesta exposició es podrà visitar fins al dia 22 de febrer. Convidem amics i coneguts a conèixer una
mica més la nostra Institució Teresiana aquí a Catalunya.
I ens agradaria que no marxéssiu sense deixar el vostre record, el vostre sentiment en el quadern
vermell que podreu trobar a la sala.
Moltes gràcies
I ara donem la paraula a la Pilar Álvarez, representant de la Institució Teresiana a Catalunya i el Xavi
Toda, president d’ACIT Levante-Norte.

