Manifest Salesians Horta. Acte inaugural Bicentenari
Ens reunim avui, dia 9 de desembre, per viure un acte conjunt i comunitari de tots els qui
formem l'obra salesians Horta. És un goig i una alegria veure'ns tots junts units sota una
mateixa figura, sota un mateix lema, Don Bosco i el seu aniversari. Fa uns mesos, quan vam
iniciar el curs tots vareu ser convidats a una festa d'aniversari, vàreu veure targetes d'invitació i
tots els ingredients necessaris per fer el millor pastís per a una ocasió com aquesta.
Avui és el primer acte d'aquesta gran festa d'aniversari i com a bons fills de Don Bosco hem
immortalitzat aquest moment amb una fotografia molt especial, de la mateixa manera que ho
feu Don Bosco en la seva visita a Barcelona, en aquella fotografia sota l'arbre de Martí-Codolar.
Avui aquest arbre cada dia és més gran, amb més branques, amb més fulles. La realitat
salesiana d'Horta es troba representada en aquest arbre i aquestes fotos.
Una vegada hem fet la fotografia ens queda fer un brindis, un brindis on tots els presents,
alumnes, professors, personal no docent, ens comprometem a viure aquest curs des d'una nova
perspectiva de sentit.
1. En aquest curs del bicentenari, els alumnes volem viure el treball com ho feia Don Bosco.
Volem comprometre el nostre esforç per construir-nos com a persones que lluitin per fer una
societat més preparada que doni resposta als reptes del futur.
2. En aquest curs del bicentenari, els professors volem viure l’esperit d’educador de Don Bosco.
Volem comprometre’ns a treballar des del respecte i l’estima envers els nostres alumnes. A fer
realitat la màxima de Don Bosco, estimeu els vostres alumnes i que ells ho notin, tot fent
realitat el sistema preventiu basat en FE, AMOR i RAÓ.
3. En aquest curs del bicentenari, el personal no docent volem acompanyar-vos per fer realitat
aquests desitjos. Des de la nostra feina, des del nostre servei, intentem, de forma il·lusionada,
que tot a l’escola funcioni i funcioni amb qualitat. Ens comprometem a continuar aquesta tasca
amb generositat i alegria.
4. En aquest curs del bicentenari, els alumnes, equip docent i personal no docent, volem viure
l’esperit de família que proposava Don Bosco. Volem captar la nostra gran escola com la gran
casa que ens acull a tots, on alumnes, professors, personal no docent, pares i mares puguem
posar el nostre granet de sorra per fer-ho realitat.
5. En aquest curs del bicentenari, els alumnes, equip docent i personal no docent, volem viure
el valor de la fe que vivia Don Bosco. Volem tenir fe en el nostre propi futur, tenir fe en les
possibilitats dels altres i aprofundir la fe en un Déu Pare que ens acompanya silent en el nostre
camí amb amor infinit.

Desitgem que per molts anys la nostra presència salesiana sigui fidel als valors de Don Bosco i a
la seva espiritualitat: alegria, amistat,... i confiança en Jesús, company de camí i model de
referència. Sempre sota la guia de Maria Auxiliadora que ens anima i ens auxilia com a mare i
mestra.
PER MOLTS ANYS DON BOSCO!
PER MOLTS ANYS SALESIANS-HORTA!
PER MOLTS ANYS, CURS 2014-2015!

