El dia 17 de maig el Col·legi Major Lestonnac es va vestir de gala amb motiu de la celebració
de la festa de Santa Joana de Lestonnac, fundadora de la Companyia de Maria i, com ja és costum
en el CMU, s’aprofita aquest moment per a celebrar que el curs arriba a terme i això sempre és
motiu de joia.
La festa s’inicià amb la celebració de
l’eucaristia presidida pel sacerdot i amic P. Josep
Sanz, capellà del Col·legi Major. Vàrem començar
posant en mans de Déu tota la vida del curs, una
vida que s’ha viscut amb totes les seves llums i
alguna que altra ombra com sol passar en
l’entramat de relacions de tot grup humà. Però la
veritat és que si bé les petites dificultats poden
ser un obstacle també poden ser una oportunitat per a créixer i madurar. Joana de Lestonnac n’és
un bon exemple. Ella va conèixer serioses dificultats: divisió en el si de la família per qüestions
religioses, mort del marit, pèrdua de dos fills... Però per a ella les dificultats no van ser eclipses sinó
reptes a superar. Amb les pedres de les dificultats viscudes des de la fe i amb amor, va ser capaç de
construir un gran edifici: la Companyia de Maria.
Cal fer esment que el cor del CMU va
acompanyar la celebració amb els cants i un cop
més vàrem poder comprovar que és una petita
coral amb molt de nivell. Des d’aquí el nostre
agraïment.
El lema d’aquest curs era "Viu la vida amb
tots els sentits" i crec que d’alguna manera podem
dir que ha estat així. S’ha estudiat molt però també hi han hagut festes, celebracions i, sobretot,
s’han teixit moltes amistats un fet que fa més fàcil l’àrida travessa dels exàmens.

En el marc de la celebració va tenir lloc el comiat
d’aquelles col·legiales que han arribat a la meta en les seves
respectives carreres que enguany són tres: Núria Gilart, Carolina
Llop i Juliana Notario.

A

totes

elles la

nostra

enhorabona tot desitjant que la seva incorporació al món
professional esdevingui una experiència profitosa en tots els
sentits.

A continuació va tenir el sopar de gala en un ambient festiu, a
l’aire lliure, en la terrassa que hi ha al costat del menjador.
L’ambientació acompanyava: es podia veure en un vídeo els
diferents moments viscuts al llarg del curs i totes aquelles que
volien una foto simpàtica com a record es podien fer la foto
divertida del dia amb un photo-call preparat per a l’ocasió. Entre plat i plat moltes rialles.

Les postres van anar acompanyades per la
tuna de la Facultat de Farmàcia que amb art, gràcia i
simpatia van amenitzar la vetllada fins entrada la nit.
Cants i balls van propiciar un esbarjo molt necessari
en aquesta recta de final de curs.

Ara arriba aquell moment, temut i esperat a la vegada, de fer l’esprint final i confiar en
recollir el fruit de tot un curs d’estudi. Desitgem a totes uns bons resultats.

NOTA: Trobareu un senzill reportatge gràfic en un PDF adjunt i si aneu a l’apartat de VÍDEO podreu
veure diferents moments de la vida d’aquest curs.

