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150 ANYS! UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA
Les nostres arrels: any 1871, neix un somni
Unes famílies de la Vila de Gràcia, davant el canvi cultural i tecnològic que estava vivint la
societat d’aquell temps, somnien una escola que transmeti als seus fills cultura i valors dins un
clima de responsabilitat i diàleg. La comunitat claretiana, arrelada al barri, i conscient de la
nova realitat, accepta el repte de portar a terme aquest projecte il·lusionant i innovador.
L’any 1871, tot estava per fer. Només tenien una petita sala i per mobiliari uns taulons: uns
feien de taula i uns altres per seure... Però l’entusiasme i el compromís va fer possible la
superació dels reptes i dificultats. Una empenta que va marcar i definir el tarannà del Col·legi
Claret.
Hem teixit una història, tenim un nom.
Hereus com som d’aquell expert teixidor que va ser el jove Anton Claret, també nosaltres, any
rere any, hem anat teixint la peça inconfusible i acolorida de la nostra escola acollidora i
propera: no hi falta el punt de color de tots els qui n’han format part.
Cent cinquanta anys inclouen tot un historial de confiança, de diàleg i de suport de les famílies
que han confiat en la formació que s’oferia als seus fills i filles. I al mateix temps un treball
responsable de tot el personal que ha conformat el col·legi per trobar metodologies adients i
acompanyar l’alumnat en la seva evolució intel·lectual i socioafectiva dintre dels diferents
contextos i èpoques.
Amb les eines del passat hem de construir el futur
Ara, 150 anys després, en un entorn que encara esdevé molt més canviant que aleshores,
comencem aquest nou curs mirant cap al futur.
El repte, però, és el mateix que aleshores: educar de manera integral el nostre alumnat.
Ajudar-los a “obrir els ulls” i descobrir el món que ens envolta. Un món que cal que cuidem
entre tots, amb una consciència global, amb una sensibilitat ecològica, sense oblidar el
respecte, la solidaritat i el compromís envers les persones que habitem aquest planeta que és
la casa de tots.
En aquests moments no podem oblidar que la pandèmia de la Covid-19 ens ha provocat un xoc
que ha afectat a tota la humanitat i ha somogut de soca-rel la seguretat on estaven instal·lats.
Ha deixat al descobert la fragilitat de la nostra salut i la dels altres i ens ha fet descobrir també
la interconnexió dels humans.
I avui hem de donar resposta perquè el somni de l’escola, també avui, es faci realitat. I ho
farem tots junts com a Comunitat Educativa: alumnat, famílies, docents, PAS i claretians.
Sentint-nos hereus del llegat del P. claret, de la seva visió cristiana de la persona i el món.
Mirem cap al futur amb confiança, tots junts, coneixedors de la nostra història, fidels a la
nostra identitat.
Celebrem aquests 150 anys. Tenim un futur ple d’història.

