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Aquest dissabte dia 11 de gener de 2014 és un dia trist per Valls i especialment per la comunitat cristiana de la nostra ciutat. Les nostres Germanes de la Sagrada Família ens deixen una mica orfes després de tants anys del seu servei maternal en el camp de l’educació i de l’assistència sanitària. S’apaga aquí la llum del seu
carisma d’estimació i de misericòrdia. No oblidarem el testimoniatge d’un nombre tan
gran de germanes durant un temps tan llarg i tan fecund.
Com a record seu i memòria per a tots i, al mateix temps, com a compromís d’agraïment nostre, ens han deixat una preuada relíquia de la beata fundadora Anna Maria
Janer. La podrem venerar en l’espai de pregària, de silenci i de recolliment de l’església parroquial de sant Joan, en el qual tantes vegades preguem el Senyor i Santa
Maria perquè ens il·lumini i ens enforteixi en la fidelitat de cada dia.
Gràcies, estimades germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Ens mantindrem units
en la comunió de la fe i de l’estimació fraterna, per sempre.
Josep Bofarull, rector de la parròquia

La veritat és que no és gens fàcil acomiadar-se d’un lloc, d’uns carrers, d’uns passadissos... i, sobretot, d’unes persones amb les quals hem compartir un bon tros de la
nostra vida, plena de records, de noms, de situacions…
Fa 132 anys i mig, concretament el 17 de juny de 1881, les antigues germanes de la
caritat de l’Hospital de Valls, com diuen els nostres documents, s’incorporaven oficialment a l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. I afegeixen encara els
documents: A Valls té les seves arrels la nostra Congregació. Per què? D’on ve
aquesta relació?
Doncs neix l’any 1800 quan tres donzelles de la població posen en marxa la Germandat de Caritat a l’Hospital de Sant Roc. Un hospital reconstruït gràcies a l’empenta i el convenciment incansables
de Mn. Jaume Cessat, rector de la Parròquia de Sant Joan
Baptista, i a les ajudes econòmiques dels veïns de la població. Aquesta experiència pilot donarà tan bon resultat que,
cinc anys després, la junta d’administració de l’Hospital de
Castelltort de Cervera demanarà tres germanes de la caritat
de Valls perquè fundin també allà una comunitat. Als sis mesos se n’afegí encara una altra. Permeteu-nos en aquesta
ocasió escriure els seus noms: Josepa Montserrat –
fundadora de Valls-, Magdalena Magrané, Teresa Morlà i Paula Montserrat.
I és així que la Germandat de Caritat de Cervera té com antecedent fundacional la
de Valls. I de Cervera és, com ja sabeu, la nostra fundadora, la Beata Anna Maria
Janer Anglarill, que precisament és cridada a la vida el mateix any 1800. I que el
1859 fundarà a la Seu d’Urgell una germandat de caritat que de seguida es convertirà en un nou Institut apostòlic.
Per això diem en el títol 132 anys i més, molts més... I quan parlem de la nostra història ens remuntem sempre a les nostres arrels de caritat, les de Valls i Cervera, que
s’inclouen en el moviment hospitalari que es dóna a Catalunya ja des del segle XVI a
l’hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Valls forma part dels nostres orígens. I de Valls, especialment de les nostres primeres germanes, hem aprés moltes coses. En volem destacar dues: l’amor i el servei.
Estimar és un do, un aprenentatge, un art que arriba a la seva plenitud quan esdevé
pura gratuïtat. I, encara que sembli una gosadia en els dies que corren, ens atrevim
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a dir que només qui s’ha sentit estimat per l’amor primer que és Déu mateix és capaç de ser transparència de la
misericòrdia divina envers els altres, com ens recorda una i altra vegada el Papa Francesc.
La Mare Anna Maria Janer va tenir aquesta experiència perquè des de ben petita va conviure amb les germanes de la Caritat de l’Hospital de Cervera, amb les que van venir de
Valls, la Paula i la Teresa van ser companyes de fatigues, de guerres i exilis, i amb altres
que s’hi van incorporar després. I va fer seva aquesta herència d’un amor sense fronteres.
Un amor que no era una abstracció teòrica, poètica, bonica sinó un amor personal, a Crist,
que va donar la vida per nosaltres. Un amor que per ser autèntic s’havia de convertir en
servei, a imatge i semblança del mestre: un servei compromès en favor dels més febles: els
pobres i els malalts.
Com diuen les nostres Constitucions actuals: Jesucrist és per a Anna Maria Janer l'ideal
suprem de la seva vida i la raó de la seva donació als altres. La seva caritat, feta servei als
necessitats, veient en ells la imatge de Jesucrist, és signe autèntic del seu amor a Déu, que
creix i s'enforteix per la recerca i el compliment de la voluntat divina.
En aquest sentit, de la curta però assenyada regla de vida privada que les germanes de la caritat de Valls van
portar fins a Cervera, la Mare Janer va aprendre a segellar aquest compromís d’amor i de servei fins a arriscar la
vida amb el quart vot de caritat amb els malalts. I és que Valls és per a nosaltres escola de caritat, en el sentit
més genuí del terme: escola d’amor a Déu i d’amor al proïsme.
Hem aprés, doncs, de vosaltres, vallencs, a estimar i a servir sempre i en tot. Aquest és el regal més preuat que
ens podíeu haver fet. I en volem donar gràcies a Déu, des de la senzillesa i des de la convicció, ara que marxem, com diu la cançó, que el d’avui no és un adéu per sempre, és sols l’adéu per un instant.
Us portarem sempre al cor, com Déu porta tatuats en el seu cor tots els nostres noms.
I tan de bo que vosaltres, quan ens recordeu, tot mirant fotografies, repassant fets i
històries compartides amb rostres i noms de germanes concretes que us heu trobat a
l’hospital, a la residència o a l’escola, pugueu expressar ni que sigui aquestes senzilles
paraules: quina sort que les vam poder tenir entre nosaltres.
A vegades hi ha moments que ens costa de digerir perquè ens agradaria que les coses fossin d’una altra manera. Potser llavors només ens resta fer nostre un savi consell de la Beata Anna Maria Janer: Deixem obrar el Senyor que coneix totes les coses.
Us trobarem a faltar. Moltes gràcies per la vostra acollida incondicional.

CRONOLOGIA DE LA NOSTRA PRESÈNCIA A VALLS
1800
Establiment de la Germandat de Caritat a l’Hospital de Sant Roc.
1804
Les germanes es comprometen a fer-se càrrec de l’hospital i de les l’escola de nenes.
1805
Quatre germanes de Valls estableixen la Germandat de Caritat a l’Hospital de Castelltort de Cervera.
1827 (aprox.)
La primera biògrafa de la Mare Janer esmenta la visita d’aquesta a les germanes de Valls per a aixecar l’esperit
religiós de la germandat.
1839
L’hospital s’estableix on es troba en l’actualitat i passa a anomenar-se Pius Hospital de Valls.
1881
Incorporació de la comunitat de Valls a l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
1974
El Col·legi dóna per acabada la tasca educativa degut a la implantació d’una nova llei educativa.
2014
Retirada de la Comunitat de germanes del Pius Hospital.

