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Bona tarda, 
 

Ben prop d’aquesta blava mar Mediterrània, bressol de tantes cultures, i 
del riu Besòs, i no gaire lluny del riu Llobregat, el Tibidabo i Montjuïc, 

muntanyes que tanquen, pel sud i per l’oest, la plana de Barcelona, la 

nostra escola no pot ser aliena a una de les causes que està movent més 
les consciències de les persones a qui ens ha tocat viure aquests inicis del 

s. XXI, moviment que continuarà creixent, no ho dubteu, en els propers 
anys i dècades, i del qual tots vosaltres en sereu protagonistes.  

 
Creiem que és just que recordem com va ser fundat el nostre col·legi l’any 

1970. Vuit anys abans, el 1960, unes enormes riuades van inundar una 
part de la veïna comarca del Vallès. Aquests aigües van baixar pel riu Besòs 

i van arribar a la zona del nostre col·legi. Donat la precària situació en què 
van quedar els barris propers, on ara viviu vosaltres, i gràcies a diferents 

ajudes interiors i internacionals, ara fa 51 anys va ser inaugurada l’Escola 
Sant Gabriel de Barcelona, per donar educació als infants dels barris 

propers. Si pregunteu als més grans de les vostres famílies que aleshores 
s’allotjaven a La Pau, el Barri Besòs o Sant Adrià, us explicaran la tragèdia 

que tot allò hi va suposar. 
 
Potser us semblen uns fets tristos, però molt allunyats en el temps. Res 
més inexacte: només cal que estigueu una mica atents a la realitat que us 

envolta, pels diferents mitjans d’informació de què disposeu, perquè veieu 

com moltes tragèdies com aquella estan tenint lloc en diferents zones del 
món. Inundacions, sequeres, moviments de terra provocats per les mines 

a cel obert, tala indiscriminada de boscos, moviments de poblacions 
senceres per aquests motius, etc.  

 
Ja sou prou grans com per prendre consciència del món en què viviu i 

viureu, que, a més, haureu de deixar en herència a les generacions que us 
seguiran, tal com fem els adults amb vosaltres. Ens imaginem que alguns 

estareu pensant: “Doncs quina herència que ens heu deixat!”, i pensant 
així teniu tota la raó del món. Una de les idees centrals de la civilització és 

la de millorar el planeta que ens ha estat lliurat, i no pas empitjorar-lo. 
 

Sabeu que aquestes darreres setmanes s’ha celebrat a Glasgow (Escòcia) 
una importantíssima cimera que mira de posar solució als greus problemes 

que afecten a hores d’ara el medi ambient. I que sovint els governants de 

tot el món no es posen d’acord en com lluitar contra el canvi climàtic. 
També sou coneixedors que hi ha moltes ONG que miren d’actuar contra 

aquest fenomen que està posant en perill la vida sobre la Terra. Una jove 
activista, la sueca Greta Thunberg, ja fa uns anyets que s’està dedicant a  
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conscienciar d’aquests problemes a la població, però també als més 

importants polítics del món. 
 

I què en podeu fer vosaltres? Sabeu que, granet a granet de sorra, podeu 
aixecar una muntanya. És per això que amb petites accions que porteu a 

terme cada dia, a casa, al carrer, a l’escola..., contribuireu a fer del món 
una llar més habitable. 

 
Davant de la perillosa situació actual del medi ambient, casa nostra, teniu 

dues opcions: o ser-ne només espectadors, i veure passar la pel·lícula de 

la degradació del medi ambient, o bé agafar el timó de les vostres vides, i 
intentar de portar el nostre planeta a una situació més sana. 

 
Amb aquesta modesta però sincera marxa de l’ESO del Sant Gabriel, ens 

sumem a les veus que clamen solucions efectives i no només, com diu la 
Greta Thunberg, el “bla, bla, bla” que ja fa massa temps que sentim. 

 
Com que nosaltres no som de paraules buides, per acabar l’acte escoltarem 

aquest lletra de la cançó del grup Pilseners titulada La terra que volem. 
 

Vull una terra verda no grisa i plena de merda (brossa), 
vull un món verd i roig que cuidi els seus racons, 

sembla que hem de fer veure que ara tot és perfecte 
per aquesta natura que l'estem deixant cega. 

 

Vull un cel que enlluerni, que baixa de la vila, 
i per on pugui veure el reflex d'un somriure, 

perquè aquesta natura és ja tot el que ens queda, 
i aviat no podrem veure el sol la nit o el dia. 

 
I tornem tots enrere i seguem les cadenes, 

salvem aquesta terra, 
d'aquesta mort segura a la que condemnen. 

 
Vull un món solidari, que visqui en equilibri, 

que reparteixi justament els recursos que tingui, 
vull acabar per sempre amb aquest afany de l'home, 

d'acumular cada cop més diners, poder i enveja. 
 

Si repartim riqueses i fem un món més lliure, 

si cuidem amb saviesa allò que ens dona vida, 
I tots els animals del món vivint en harmonia, 

farem sens dubte un món millor i una vida més digne. 
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I tornem tots enrere i seguem les cadenes, 

salvem aquesta terra, 
d'aquesta mort segura a la que la condemnen. 

 
 

Gràcies per la vostra assistència i endavant amb les veles! 
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