En el centenari del col·legi Sagrada Família del
Masnou
Dm, 4/03/2014 per Fundació Escola...
L'Escola Cristiana

Hem fet cent anys! Quina xifra tan maca! 100!
Els qui formem i han format la Comunitat Educativa del col·legi Sagrada Família
d’Urgell, al Masnou, n’hem celebrat aquest passat 25 de febrer l’aniversari. Fa
cent anys, les germanes de la Sagrada Família van obrir al Masnou una escola per
a nenes. Cent anys més tard, un munt de professors, mestres i personal segueixen
educant-hi molts més nens i nenes amb l’estima i carisma de la beata Anna Maria
Janer, la nostra fundadora.
Anys enrere pensàvem en aquest dia. Ens semblava lluny! Però ja ha passat!
Tanmateix, resta viu dins nostre com resta viva la flama d’una espelma sense
apagar-se, tot i que sigui moguda per l’aire... per les emocions viscudes! Començar
el dia amb tots cantant i aplaudint i llençant serpentines va ser un bon inici d’unes
hores on la felicitat, els senyals d’agraïment i les retrobades eren compartides.
Cap al tard, l’alcalde del Masnou, al capdavant dels membres del Consistori i de la
Comissió d’Honors i Distincions, va distingir el col·legi amb una placa on consta
l’agraïment del poble als cent anys d’educació a infants i joves de la comunitat. Tot
seguit, el nostre gegantó, el capità Trencaones, nom que li escau molt bé en viure
en una escola davant el mar i en un poble de mariners, va obrir, al costat dels
nostres tabalers, el camí que ens va portar a bufar les espelmes d’un gran pastís al
so d’un bon nombre de flautes i de persones cantant, i a veure, tot seguit, com la
Colla de Diables del Masnou ens ajudava a celebrar-ho encenent la façana amb
pluges de llums i petards que s’enlairaven, tot recordant-nos el nostre passat, el
nostre present i el camí cap el futur que tots volem: seguir educant amb la força
d’Anna Maria Janer, que ens dóna vida i empenta!
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