La nostra comunitat col·legial va iniciar formalment el
curs el dia 18 d’octubre amb la celebració d’una eucaristia
participada, senzilla i cordial, animada pel Cor Lestonnac
que va estar esplèndid.

Va ser un bon moment per a demanar la benedicció de Déu
en començar el curs a la vegada que se’ns convidava a
entrar dins nostre per a descobrir-hi tot el potencial de vida
que portem dins.
És en aquest moment que es va presentar el lema d’aquest curs: “Viu la vida amb tots els sentits”.
Per què hem escollit aquest lema? Doncs senzillament perquè el nostre objectiu com a Col·legi Major
és acompanyar cada universitària a trobar el sentit de la seva vida. I volem fer-ho des de l’oferta d’un
Projecte educatiu i des del respecte a la llibertat de cada noia.
Tenim cinc sentits que ens connecten amb el món exterior
però sovint passem per alt un sisè sentit que pot quedar
soterrat en la inconsciència. És aquell sentit que em fa
veure el que no es veu a primera vista, que m'ajuda a
sentir amb tot el cos el que passa dintre meu. Aquest sisè
sentit resulta que no sols ens permet adonar-nos del que
passa dins nostre sinó que ens fa ser més conscients del
que succeeix al nostre entorn, apropant-nos als altres.
Aquest sisè sentit ens capacita per a comunicar-nos sense
paraules, pot fer-nos emocionar i ens permet de posar-nos en la pell de l'altre.
Caldrà potenciar també d’altres “sentits”, com el sentit de la justícia, el de la responsabilitat, el sentit
crític, sense oblidar el sentit de l’humor que ens ajuda a relativitzar i a viure d’una manera més joiosa.
Vàrem acabar la celebració demanant a Déu que ens ajudi a fer camí amb bon peu i que faci fructificar
els nostres esforços per tal de reeixir en tot allò que portem entre mans.

Després de l’eucaristia la festa va seguir amb un sopar festiu que
va afavorir el diàleg, la comunicació i la coneixença mútua,
aspectes molt importants en aquests moments d’inici ja que una
bona relació és un ingredient essencial per a la bona marxa del
curs.

Una setmana més tard, el dimecres dia 25 d’octubre, va tenir lloc
l’acte inaugural del curs acadèmic 2017-2018 que fou presidit per
la Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Vicerectora de Estudiants
i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona.
La Directora, Sra. Dolors Lopez,
va dirigir unes paraules de
salutació i a continuació, Núria
Gilart Fernández, membre del Consell Col·legial va llegir la
memòria del curs 2016-2017 que ens va recordar tot el que s’ha
viscut l’any anterior.
A continuació la intèrpret i cantant Sra.
Lídia Pujol va fer la lliçó inaugural que
portava per títol: “Art, Bellesa i Transcendència”. Va ser cerimònia musical
i poètica viscuda i compartida on se’ns convidava a ser i a trobar-nos amb
nosaltres mateixos; la teatralitat, la interpretació i el compromís amb el
missatge, són elements indissociables de la proposta artística d’aquesta
intèrpret.

A continuació es procedí a la imposició de
beques a les universitàries de tercer curs: Adriana Calles, Maria
Casadellà, Lorena Fuertes, Cristina Juvany, Marina Molina, Alba
Prats, Claudia Ramos, Cristina Terricabras, Beatrice Toja y Georgina
Torra.

Cal destacar les
intervencions musicals a càrrec
d’universitàries que integren el Cor del Col·legi Major; la
interpretació de l’“Hallelujah” de Leonard Cohen a tres veus
i “Liebesleid” de Glück Kreisler a violí ens van emocionar.
Amb unes cordials paraules d’inauguració de curs de la
Vicerectora i el cant del “Gaudeamus” vam finalitzar l’Acte
solemne.
Un sopar fred en el menjador del Centre va propiciar una
estona de conversa agradable i va cloure aquest dia tan intens.

