COMUNICAT DE LA CONGREGACIÓ SALESIANA
Andorra la Vella, 4 de juny de 2015
1. La Inspectoria Salesiana de María Auxiliadora, responsable fins ara del Col·legi
Sant Ermengol davant del Patronat Rector que n’és el titular, fa pública avui la seva
decisió de deixar la direcció i la gestió d’aquest col·legi, així com la de retirar la
comunitat salesiana que porta a terme aquesta missió a partir del 31 de juliol de
2015.
2. Aquesta decisió obeeix només i exclusivament a motius de reestructuració interna
de la Congregació, que ha vist reduït notablement el nombre dels seus membres en
les últimes dècades. La Inspectoria Salesiana ha hagut de reorganitzar les seves
obres i les presències tenint en compte les possibilitats d’atendre-les. Per aquesta
raó s’han hagut de deixar altres comunitats. El Sr. Arquebisbe i Copríncep d’Andorra
i les autoritats educatives ens van demanar que continuéssim algun temps més,
però ja no ens és possible seguir amb aquesta responsabilitat.
3. En retirar-nos, després de 50 anys de servei a la joventut andorrana, els salesians
només tenim una paraula: GRÀCIES.
Gràcies a la Mitra i al poble andorrà per la confiança que ens van atorgar quan van
posar a les nostres mans l'educació d'una bona part de la joventut d’Andorra a
través de la direcció i la gestió del Col·legi Sant Ermengol.
Gràcies a l’Església d’Andorra per la seva col·laboració i proximitat als salesians en
la tasca comuna d’educació cristiana del nens i joves; gràcies també per la
fraternitat dels sacerdots i de la comunitat eclesial.
Gràcies per l'acompanyament i el suport rebut, en tot moment, per part de les
autoritats polítiques i educatives.
Gràcies per l'estreta col·laboració del personal educatiu i de serveis i, sobretot, dels
directius. Gràcies per la confiança que han mostrat sempre les famílies. Gràcies per
l'amistat dels antics alumnes. Gràcies per tots els moments de treball compartit
amb les institucions i amb les persones que al llarg d'aquests 50 anys s'han sumat
al nostre projecte educatiu i pastoral.
I un gràcies molt particular al Sr. Arquebisbe, al conjunt del Patronat Rector i a les
autoritats per la comprensió manifestada en acceptar la decisió de retirar-nos.
4. Ens alegra saber que el Col·legi continuarà en bones mans i que la finalitat i el
projecte fundacionals amb els quals es va iniciar quedaran assegurats. Nosaltres
ens posem a disposició de qui se’n farà càrrec perquè la transició sigui ordenada i
serena. Brindarem tot el nostre suport i col·laboració als següents responsables de

la direcció i la gestió de l’escola. Concretament, el P. Xavier Brines seguirà com a
director durant el curs 2015-2016, amb la col·laboració estreta d'una directora
adjunta designada per les religioses de la Sagrada Família d'Urgell.
5. Amb dolor i sentiment, però també amb la satisfacció pel treball realitzat, diem
gràcies i adéu-siau al poble andorrà i a les seves autoritats. Els salesians que han
dedicat anys de la seva vida a la missió en el Col·legi Sant Ermengol us estaran
sempre agraïts.
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