Sant Boi de Llobregat, 22 de novembre de 2014
PARAULES D’AGRAÏMENT
Sra. Alcaldessa, senyors regidors, amics tots; bona tarda.
Com a provincial de la província salesiana de Maria Auxiliadora, em toca dir unes
paraules d’agraïment i ho faig naturalment amb molt de gust.
En nom de la Congregació Salesiana, i particularment dels meus germans, de la
Família Salesiana i de tots els que han treballat a Sant Boi durant aquests 50 anys
de servei educatiu al jovent d’aquesta ciutat, moltes gràcies per aquest
reconeixement que ens anima i ens compromet a continuar endavant.
En efecte, nosaltres els salesians tenim el costum de celebrar aquests
esdeveniments commemoratius amb una triple actitud: mirar al passat amb
agraïment, viure el present amb passió i abraçar el futur amb esperança.
UN ESGUARD AL PASSAT
Primer de tot, vull mirar cap al passat per a donar gràcies als qui han fet
possible el que avui celebrem: als fundadors, Sr. Ignasi de Puig i de Pallejà i Sr.
Francesc de Puig i de Carcer, a l’Ajuntament i les entitats, i a totes les persones salesians i seglars- que han treballat dur i de valent durant aquests 50 anys a l’obra
salesiana.
UN PRESENT AMB PASSIÓ
Nosaltres entenem l’educació com una vocació de servei als joves,
especialment als més pobres i necessitats. Un salesià es defineix com un home
apassionat pel Crist i pels joves. Voldríem encomanar aquestes dues passions -que
per nosaltres són una de sola amb dues cares- a tothom, perquè en sortissin
beneficiats tots els joves. Voldríem fer una croada per la joventut, de manera que
pares, autoritats, educadors professionals, mitjans de comunicació, institucions
publiques i privades, tothom, treballés en favor dels joves i els ajudés a créixer i a
desenvolupar-se com Don Bosco volia: com a ciutadans honrats i honests i com a
cristians compromesos en el servei dels altres.
UN FUTUR AMB ESPERANÇA
Aquesta passió ens consumeix i ens dóna forces per continuar endavant,
abraçant el futur amb esperança, malgrat les dificultats, el cansament, la disminució
de forces i l’augment de l’edat.
Aquest reconeixement de la ciutat envers l’obra salesiana de Sant Boi ens
compromet cada cop més. Si he dit “gràcies” en nom dels meus germans i de la
Congregació, ara em toca també dir-vos en nom d’ells, que podeu comptar amb

nosaltres. Des de l’escola, des de la parròquia, des de la plataforma d’educació
social, des de l’educació en el lleure i des de la ONG Vols, continuarem oferint als
nens i als joves de Sant Boi oportunitats per a ser ells mateixos, per a créixer i
esdevenir persones generoses al servei dels altres.
Sí, estimats amics! Mirem el futur amb optimisme i esperança; comprometemnos tots a fer un món millor, on tots puguem viure en fraternitat i en llibertat, on totes
les persones puguin sentir-se acceptades i estimades, on cadascú pugui viure en la
dignitat que ens confereix ser fills de Déu.
De tot cor, moltes gràcies a tots. I ens veiem pels 75 anys!!!

