
Celebració del 
50è aniversari

9 i 10 d’abrilCongrés

50 anys
  d’escola
Cristiana
  al barri
     del 
Congrés

Per a ells us donà Déu la 
vocació.(...) El que brillà, 

brilla i brillarà per sempre 
més en aquesta Obra és 
la vocació. Doneu-me una 

vocació i jo us retornaré una 
escola, un mètode i una pedagogia.

Sant Pedro Poveda

Déu us ha cridat al vostre 
ministeri d’educadors per 
a procurar la seva glòria 
i comunicar als infants 

l’esperit de la llum i de 
saviesa, a fi que el coneguin i siguin 
il·luminats els ulls dels seus cors.  

Sant Joan Baptista de La Salle 
(MR 14 I)



El dia 20 de setembre de 1959 els Ger-
mans de La Salle acollien els primers 
nens que començaven a anar a l’escola 
i la Institució Teresiana acollia les pri-
meres nenes. Ara en fa cinquanta anys.

L’Arquebisbat de Barcelona confià a 
aquestes institucions l’Educació Cris-
tiana dels infants i joves. Les dues esco-
les van iniciar les seves activitats edu-
catives en locals provisionals mentre es 
construïen els edificis de les escoles i 
de la parròquia Sant Pius X. En els lo-
cals provisionals, en els seus orígens, 
les escoles es deien San Pio X niñas 
(avui Escola Arrels) i San Pio X niños 
(avui escola La Salle Congrés).

Des del primer any, sota el compro-
mís i guiatge d’Institucions Educatives 
Cristianes, Arrels i La Salle són esco-
les amb un caràcter propi i valors edu-
catius cristians. Han passat cinquanta 
anys i segueix la presència i dedicació 
d’aquestes escoles tot educant infants i 
joves amb els valors cristians.

www.lasalle.cat/lasallecongres
www.escola-arrels.com

•  Parlaments per part de les Insti-
tucions

•  Eucaristia de celebració del 50è 
aniversari 

• Cantada del grup The Minstrels

THE MINSTRELS 
Quartet Vocal a Cappella

The Minstrels canta “Negro-Spiritu-
als”, “Barbershops” i Clàssics Mo-
derns. Utilitza com a instrument no-
més la pròpia veu. 

Grup format per Joan Baptista Sans 
(tenor), Xavier Gallego (tenor), Llo-
renç Castelló (baríton) i Germán de 
la Riva (baix).

Divendres 9 d’abril de 2010
a les 20 hores
a la Parròquia de Sant Pius X

Dissabte 10 d’abril de 2010
de 10 a 13 hores
a la Plaça del Congrés i a les escoles

A la plaça:

•  Activitats lúdiques per als petits: 
tallers, jocs cooperatius,  balls i 
danses.

Amb la col·laboració de:
ACIT Jove, Esplai El Drop, INTERED.

•  Actuacions: concerts de música 
pop i dansa per part d’antics alum-
nes.

A les escoles:  

•  Portes obertes per a visitar l’escola.
• Activitats esportives al pati.


