Celebració del 25è aniversari
de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat
de Barcelona
Hospitalet de Llobregat, 10/05/2010
VINT-I-CINC ANYS DE FIDELITAT A UN PROJECTE
Salutació autoritats/presidència
Bona tarda, a tots i totes!
He de començar, per raons de cortesia i d’amistat, agraint la
amable invitació a participar en aquest inici de la celebració del 25è
aniversari

de

la

Fundació

per

a

les

Escoles

Parroquials

de

l’Arquebisbat de Barcelona. Ho faig amb goig en representació de
l’Escola Cristiana de Catalunya i de les quatre centes deu escoles
cristianes que aplega i que, poden estar ben segurs, comparteixen la
seva joia en aquest important aniversari. I ho faig, també, amb un
afecte especial per les persones que la iniciaren Mn. Joan Carrera,
anys després bisbe auxiliar de Barcelona i el,

aleshores, Cardenal

Arquebisbe, Mons. Narcís Jubany i Arnau.
Quan una entitat celebra un aniversari, fa un gest que té
repercussions que van més enllà del seu camp específic d’acció.
Enguany celebrem que fa vint-i-cinc anys inicià la seva activitat la
Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona.
Vint-i-cinc anys és un període de temps important i un esdeveniment
que convida, també, a la reflexió. Són testimoni d’una inquietud
fundacional de Mn. Joan Carrera que amb el suport incondicional del
Cardenal Jubany van donar resposta a una necessitat, a un repte del
moment: la continuïtat de les escoles parroquials en un context
escolar canviant i alhora amenaçant per aquests centres.

I són

testimoni d’una continuïtat amatent a les necessitats de cada etapa

d’aquesta història institucional de la qual avui celebrem el 25è
aniversari.
Sovint ens lamentem de la manca de continuïtat de les
iniciatives. Aquests no són temps especialment donats a la projecció
de les accions de servei envers el futur i a treballar en funció de
projectes que ens depassin.
Tot i això, el nostre país compta amb una munió d’iniciatives
com la que avui ens aplega en aquest acte. Unes entitats que han
nascut i viuen arrelades a una situació concreta, que responen a
necessitats de persones amb nom i cognoms. El futur d’una societat,
d’un país es juga en el compromís de participació dels seus homes i
dones. La tasca realitzada per les escoles de la Fundació i per tots
aquells i aquelles que en el dia a dia els hi han donat vida, és el punt
d’inici de molts compromisos.
Compromisos que han ajudat a créixer un gran nombre
d’infants i joves. Compromisos que no pensaven en els vint-i-cinc
anys sinó en tasques concretes: el dia a dia a l’escola, el dia a dia de
l’apassionant tasca d’educar, d’ajudar a créixer i fer-se grans a la
munió d’alumnes que han passat per les seves aules.
El futur es juga aquí, en aquestes accions quotidianes. Accions
que configuren el teixit social, encara que visquem moments de gran
individualisme i d’un presentisme que pot ofegar projectes il·lusionats
i col·lectius de futur. Per això és especialment important i significatiu
que els projectes d’acció en comú, de treball solidari, d’esforç generós
i de servei a la societat des de la mateixa societat, esdevinguin un
punt de referència.
Vull manifestar en nom de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, el reconeixement al pas de tantes persones que des del
patronat i des de les instàncies de gestió, en aquests vint-i-cinc anys,

han donat vida a la Fundació i n’han fet una realitat reeixida i
arrelada de servei a les escoles i a les persones.
Alhora, també, el nostre encoratjament per continuar aquesta
presència iniciada en fidelitat a l’esperit fundacional i amb les
adequacions necessàries a les escoles, a les persones i a les
situacions del nostre moment històric tal i com s’ha anat fent al llarg
d’aquests vint-i-cinc anys en els moments difícils i en els de bonança.
Que els diversos sants patrons de les escoles segueixin vetllant
per tots aquells i aquelles que avui treballeu a la Fundació i als seus
centres des del compromís amb les persones, amb l’arxidiòcesi, amb
el país i pels cristians, des del compromís, també, amb Déu, la
presència del qual, des de la paraula i el fer de Jesús, ha de continuar
ben viva en aquesta institució i en les seves escoles.
Amb el desig que la celebració d’aquest 25è aniversari sigui ben
reeixida com ho ha estat aquest acte inicial en el que les paraules
sempre suggerents del Dr. Torralba ens han ofert un bon nombre
d’elements per a la reflexió, des d’aquest acte inicial, doncs, per
molts anys i moltes gràcies!
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Secretari general

