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Espai de silenci i pregària 
Demà dimarts, dia 18 de novembre (de 19.30 a 21.30h) i dissabte, dia 22 (de 10.30 a 12.30h), tindrà lloc al 
centre salesià Martí Codolar de Barcelona (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 15) una nova edició de l’espai de 
pregària personal, que en aquesta ocasió durà per títol “No t'estranyis que t'hagi dit: "Cal que nasqueu de 
dalt." 8 El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d'on ve ni on va. Així mateix passa amb el qui 
neix de l'Esperit”.  

Per a més informació, adreceu-vos a elim@salesians.cat 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

600 persones assisteixen a l’acte d’inauguració dels 125 anys de Sant Ramon de 
Penyafort a Vilafranca del Penedès 

El 26 d’octubre, a la capella del col·legi Sant Ramon 
de Penyafort de Vilafranca del Penedès, es va donar el 
tret de sortida als actes de celebració dels 125 anys 
del centre. L’Eucaristia fou celebrada per Jesús Díaz, 
P. General Superior de la Congregació dels Fills de La 
Sagrada Família, i concelebrada per una dotzena de 
sacerdots religiosos Manyanetians. Una capella plena 
de gom a gom va ser testimoni d’un dels moments 
més emotius de l’Eucaristia, quan van tenir lloc les 
ofrenes especials d’alumnes de l’escola, els quals 
representaven l’educació de l’intel·lecte i el cor (bases 
de la pedagogia manyanetiana), els esports practicats 
a l’escola (hoquei, futbol, bàsquet, patinatge i 
voleibol) i força integrants de diferents balls de la 
festa major petita de Vilafranca (com a mostra de la 
vinculació i integració de l'escola a la Vila.)  

Un altre moment esperat fou quan es va cantar l’himne dels 125 anys, amb lletra del P. Josep Roca i música 
de Joan Montserrat. Tot seguit, alumnes de 4t de Primària i de 1r d’ESO van oferir quatre cançons tan 
simpàtiques com ben cantades i dirigides. 

Ja a fora al pati, l’actuació dels Falcons de Vilafranca: escala de 8, 6 pilars de tres (“cristos”), pira 6x5, una 
torreta, un 3 de 6 i un pilar de 4. I, tal com estava previst, cap a tres quarts de 2 del migdia, 125 alumnes 
(d’edats compreses entre els dos anys i els 16,) vestits amb la roba esportiva de l’escola, deixaven anar 125 
globus dels tres colors de l’equipatge: blau, vermell i groc, mentre sonava l’Himne de l’alegria. 

Un aperitiu per a tothom tancava l’acte. Per diferents espais de l’escola es van poder veure més de 300 
dibuixos elaborats en petit grup per tots els alumnes de l’escola, amb un tema únic i comú: Com veig la meva 
escola?  

En el transcurs de la jornada es van anunciar alguns dels actes previstos com a celebració dels 125 
anys: del 5 al 15 de maig de 2015, exposició de fotografies a la Capella de la Mare de Déu dels 
Dolors; el 8 de maig, sopar d’alumnes i exalumnes de Sant Ramon; i el 30 de maig, Eucaristia de 
cloenda de la celebració dels 125 anys. 

Representants de l’Ajuntament de Vilafranca, de diferents escoles de la Vila, de les Parròquies de Vilafranca i 
comarca, exdirectors, mestres i professors de Sant Ramon, així com d’altres religiosos que havien format part 
de la Comunitat educativa del col·legi, avis, àvies, pares, mares, infants, joves, alumnes d’avui i d’abans... 
TOTS, el diumenge van ajudar a fer una mica més gran el Col·legi Sant Ramon de Penyafort. 

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes de Barcelona, Medalla d’Honor de la ciutat 
L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes una de les Medalles d’Honor de la 
ciutat. Aquests guardons reconeixen persones i entitats que han contribuït al desenvolupament de la 
consciència ciutadana. En aquest cas, l’Ajuntament ha reconegut el centre pels següents motius: 

Per la seva trajectòria de més de 130 anys de treball al barri de Sant Gervasi, servint al país a través de la 
pedagogia i obrint nous camins en l’educació espiritual. 

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes és una escola acollidora, alegre, oberta, innovadora, desperta i 
transformadora que ofereix als nens i les nenes, sempre centre de la seva acció educativa, oportunitats de 
créixer i madurar en totes les potencialitats humanes: intel·lectual, emocional, social, artística, creativa i 
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espiritual. És una escola al servei de la societat, basada en el pensament humanista i cristià, arrelada al país, 
integradora i activa. 

L’escola fou creada l’any 1880 ―en la seva ubicació actual― per Gertrudis Castanyer i Seda, fundadora a 
Mataró de la Congregació de Germanes de Sant Felip Neri (Filipenses). Aquesta institució era la titular del 
centre i tenia com a finalitat l’evangelització i la promoció de la dona, així com el foment de la cultura del país. 

En la dècada de 1960, l’escola va participar activament en la recuperació pedagògica catalana obrint els seus 
locals a grups de discussió i recerca. La primera escola d’estiu Rosa Sensat (1966), en plena dictadura, es va 
celebrar a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes. 

El curs 1972-73 l’escola va obtenir autorització de l’Administració per començar la coeducació a primària i, 
d’aquesta manera, va arribar a ser la primera escola religiosa mixta del país. 

El projecte educatiu de l’escola inclou classes de cultura religiosa, que permeten reforçar el missatge de Jesús 
de Natzaret i els valors transversals de les diverses tradicions religioses, i una acció educativa que se centra en 
l’alumne i que ofereix una atenció individualitzada i personalitzada a cada infant segons les seves capacitats, 
aptituds, ritmes de treball i necessitats específiques. 

L’escola estimula el coneixement i l’estima de la identitat catalana, alhora que desvetlla els valors de solidaritat 
i de respecte a tots els pobles i cultures.  

El setembre de 2012, després de 132 anys al capdavant de la direcció, la Comunitat Filipense va passar la 
direcció pedagògica del centre a Mireia Trias Font, una mestra formada pedagògicament dins de la institució. 
D’aquesta manera, donava a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes una sòlida perspectiva de futur. 

La llarga i consolidada trajectòria del centre va ser reconeguda per la Generalitat l’any 2013,  en donar  el 
guardó del III Memorial Cassià Just  a la Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes pel seu 
servei al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat.  

Menció per al programa de Ràdio Estel “Grans històries”, basat en un projecte de 
l’escola Mare de Déu de la Salut de Badalona 

La Flora, de 84 anys, va néixer i va viure, quan era petita, en una de les 
colònies tèxtils del Bages. La seva experiència, explicada de manera senzilla i 
propera a quatre alumnes de l’escola Mare de Déu de la Salut de Badalona, 
és l’eix que vertebra un dels cinc programes que l’estiu passat es van emetre a 
Ràdio Estel amb el títol Grans històries. Sota la direcció i presentació d’Oriol 
Casals, el programa ha rebut recentment una menció de qualitat dins la 
categoria Millor Programa de Ràdio d’àmbit nacional en els prestigiosos Premis 
Ràdio Associació. 

El jurat ha concedit aquest reconeixement per «l’original tractament de les 
relacions intergeneracionals i l’anàlisi professional posterior». També s’ha 
valorat «l’aportació de testimonis sobre la memòria històrica més recent amb 
l’establiment d’una complicitat relacional completa». 

El programa va sorgir del projecte de relacions intergeneracionals que des de fa uns quants anys es 
desenvolupa a Badalona entre l’escola Mare de Déu de la Salut i la Residència Roca i Pi. Després d’haver fet 
activitats de caire més artístic, vinculades sobretot al món del conte i del teatre, David Garcia, cap d’estudis 
de l’escola Mare de Déu de la Salut, i Laura Renau, treballadora social de la Residència Roca i Pi, van somiar 
la possibilitat de fer un programa de ràdio. I el somni es va fer realitat... 

A través de la Fundació Roca i Pi, es va començar a treballar en una sèrie de cinc programes especials que 
recollissin la trobada intergeneracional entre una persona gran i un grup d’alumnes de sisè de primària del 
col·legi Mare de Déu de la Salut. El resultat ha estat una experiència que ha superat la influència de les ones.  

El convidat a Vedruna Palamós 
Els alumnes d’Educació Infantil de l'escola Vedruna de Palamós han convidat les famílies 
dels alumnes a venir a la classe per explicar el seu ofici, una afecció, un conte o 
història...  Aquesta setmana, a la classe de (P4) han rebut la visita d'una mare infermera 
que ha explicat com treballa i ha mostrat el seu material de treball. A més, ha donat bons 
consells sobre com actuar davant una ferida, una vacuna o un mal. 

El projecte El convidat a l'escola Vedruna Palamós forma part d'una iniciativa educativa on 
pares, mares o avis d'alumnes expliquen les seves professions i el seu món laboral. 

Aquest any l’escola compta amb la participació de metges, farmacèutics, xefs reconeguts, professors, 
pedagogs, policies i esportistes d'elit, entre altres. 
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