
 
 

 

Mira més enllà 

 

Dóna't un minut. Para't. Respira profundament. Una, dues, tres vegades. Roman en silenci. Immòbil. Ara sent. Nota com estàs. No pots llegir aquestes 

línies de qualsevol manera, a tota velocitat, en “diagonal”: et prometo no robar-te molt de temps. M'acompanyes? 

 

Sona el despertador, amb prou feines despunta l'albada, pot ser un gran dia. Dutxa, esmorzar i el vell maletí de cuir al peu del penja-robes l’espera 

impacient. De camí cap al col·legi, un somriure es va dibuixant en el seu rostre a mesura que va saludant a les seves alumnes i alumnes pel carrer. 

Cadascun pel seu nom, cadascun amb un somriure, un gest, una mirada. El “bon dia!” més especial és per al Germà o educador que rep als alumnes 

a la porta d'entrada.  

 

Mira més enllà i veuràs més que un col·legi. 

A l'altra banda de la ciutat, entrar al pati és una festa de jocs i il·lusió i ser nen és somiar despert: la bata és una capa de Superman i una bola de paper 

la pilota del mundial de futbol. Un eixam d'alumnes va omplint les aules amb l'alegria pròpia de l'edat. “Mare... dic...  senyo...” Qui comença la seva 

jornada de treball envoltada d'un milió d'abraçades?  

Mira més enllà i veuràs una mica més que uns professors. 

 

A l'altre costat del mapa, a l'altra punta de la geografia, el petit cotxe porta quatre nens mig adormits. La tornada a casa és plena de cansament i de  



 
 

 

quilòmetres. Un grup de pares s'alterna al llarg de la setmana per fer el servei de transport escolar a la vall. Aquí l'Associació de Pares es reuneix al 

despatx de la Directora i el poble li agraeix cada activitat extraescolar amb un milió de “gràcies”.  

Mira més enllà i veuràs una mica més que uns clients. 

 

A l'altre costat del rellotge, és de nit. En la foscor de la nit hi ha una llumeta. Una veu suau calma un malson en aquell pis que s'esforça per ser una 

llar. No hi ha horaris, ni assignatures. El projecte educatiu ofereix l'acolliment incondicional i genera la renovació de l'esperança quan sembla que 

aquesta s'acaba.  

 

Mira més enllà i veuràs una mica més que l'educació a les aules. 

A l'altre costat del calendari, hi ha un acte de final de curs. El centre es guarneix de gala per a aquesta ocasió de festa. Les paraules narren el relat 

d'un cor unit al col·legi. Paraules com l'esforç, la responsabilitat, el servei a la societat, la companyonia, són les protagonistes d'aquest discurs de 

comiat en el qual hi ha cabuda per a tots.  

Mira més enllà i veuràs un record que viu en tu per sempre. 

 

A l'altre costat de la vida, en la solapa d'una vella jaqueta hi ha una insígnia. Encara es pot llegir “Indivisa Manent” “Romanen units”. Generacions 

d'alumnes que es van formar a les escoles La Salle romanen units en una mateixa forma de mirar el món. En l'Associació d'Antics Alumnes conserven 

les velles fotografies i el record viu de ser de La Salle, de formar part d'una gran família. 



 
 

 

Mira més enllà i veuràs persones que es van atrevir a viure des del sentit i la pertinença al que ens uneix. 

 

“Mira més enllà”. Tens entre les teves mans la convicció de 300 anys d'història condensats en una sola frase, una tradició que ha optat decididament 

per la innovació pedagògica i pastoral, el lideratge en la missió compartida, la grandesa de més de cent quinze obres educatives a Espanya i Portugal 

el compromís ferm de 9.000 educadors que s'obstinen a mirar més enllà. Mirem junts com La Salle. 

  

La Salle mira més enllà dels seus 300 anys d'història. 

On uns hi veuen el pes tricentenari de la tradició, La Salle hi veu la riquesa d'una herència que ens empeny cap al futur i ens fa responsables d'una 

aposta contínua per la innovació educativa. 

 

 

La Salle mira més enllà de la seva opció per la innovació pedagògica. 

On uns hi veuen només el lideratge en aprenentatge cooperatiu, en educació de la interioritat, en lectura eficaç, en neurociència aplicada a l'educació, 

en dispositius digitals, La Salle a més hi veu, en l'afecte als alumnes, el recurs pedagògic indispensable dels seus mestres. 

 

 

La Salle mira més enllà del seu model pastoral. 

On uns veuen la missió pastoral entorn de l'escola com un generós moviment de joves, animadors catequistes, escoltes, monitors de temps lliure, La 

Salle veu l'àmbit per contrastar, des del projecte de Jesús, el món en el qual es viu, i proposar una fe que es pugui viure i celebrar amb uns altres.  

 



 
 

 

La Salle mira més enllà de la seva missió compartida. 

On uns veuen la missió compartida amb els seglars com a resposta a la urgència i la necessitat, La Salle veu la fecunditat d'un carisma que és compartit 

des de qualsevol estat de vida, on tots viuen un mateix esperit de fe i zel. 

 

 

La Salle mira més enllà de la seva xarxa de centres. 

On uns veuen la grandesa de més de cent quinze obres educatives en el Districte Arlep i més de mil a nivell mundial, La Salle veu la valentia d'apostar 

per l'educació integral, arriscant-ho tot, sense reserves. 

 

 

La Salle mira més enllà dels seus 9.000 educadors. 

On uns veuen la diversitat dels professionals de diferents llengües, tradicions culturals i missió a l'escola, La Salle veu riquesa de fer comunitat des de 

la diversitat, units en un mateix cor i un mateix esperit. 

 

De vegades per poder veure les coses amb claredat cal canviar la mirada i mirar més enllà. Ho veus? És la passió que hi ha en els projectes 

comuns. Ho notes? És l'afecte que es posa en les coses que es fan des del cor. Ho sents? És la força de la comunitat. 

  

 

Quan no vegis més que els teus passos, quan tot ho perdis de vista, quan no vegis amb claredat, recorda el que diu la cançó: “es pot perdre 

la vista; però mai la mirada”. Mira sempre amb els ulls del cor. 



 
  

 

Mira més enllà. 


