Trobada del Llegat, 19 de febrer del 2022
(carta enviada el 28 de febrer de 2022)

Amigues i amics del llegat d’en Jaume.
Encara que amb indignació i tristesa per una nova guerra declarada, volem comentar-vos la
trobada presencial del dissabte passat. Vam ser-hi un centenar de persones i moltes van
excusar-se. Ens va resultar molt engrescadora i us compartim alguns comentaris eloqüents
en la línia de:
“es notava l’energia d’en Jaume”,
”he après moltes coses que desconeixia referides a l'educació”
“les ponents transmetien convicció i entrega a la seva tasca"
“m’ha donat esperança al veure que hi ha tan bona gent que fa molta feina positiva, massa sovint invisible”
"el Llegat d’en Jaume està ben viu”
”un matí molt interessant… des de l’ahir al demà. Una lliçó de valors”
“un acte entranyable, és respirava fortament l’influencia d’en Jaume”
“surto amb esperança i convençuda de que al mon hi ha molt bona gent”
“una Casa de Reconciliación llena, que respiraba Botey en estado puro”
“és com si el Jaume ens hagués dit que calia passar a l'acció, a continuar la seva lluita"

És evident que aquestes paraules ens animen a continuar.
Es va regalar un punt de llibre i el Manifest de la Casa de Reconciliació, que adjuntem:
https://www.llegatjaumebotey.cat/wpcontent/uploads/2022/03/MANIFEST_de_la_RECONCILIACIO.pdf
Per saber més de la Casa de Reconciliació de Can Serra de l'Hospitalet, recomanem
l’entrevista publicada a la revista Serra d’Or, nº 376 - abril de 1991:
https://www.llegatjaumebotey.cat/wpcontent/uploads/2022/02/Doc5_Serra_Or_1991.pdf
També trobareu informació sobre els inicis de l'escola de persones adultes de Can Serra a la
nostra web: https://www.llegatjaumebotey.cat/en-jaume-i-leducacio-dadults/
I per acabar, una gran notícia: hem començat les inscripcions de persones sòcies. Us ho
explicarem en la següent comunicació. Però ja tenim la informació en aquest enllaç
https://www.llegatjaumebotey.cat/vull-collaborar/
Moltes gràcies i a seguir molt atentes a la situació d'Ucraïna.
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