Paraules del P. Provincial Cristóbal López en l’acte institucional del
125è aniversari de salesians Rocafort
Sr. Alcalde, amigues, amics:
Ara fa 125 anys, una dona barcelonina de personalitat remarcable i uns
homes visionaris, recolzant-se mútuament en els seus propòsits d’ajudar el
jovent més pobre i necessitat, varen fundar aquesta casa salesiana.
La van voler al extraradi de la ciutat, a la perifèria, allà on la ciutat
acabava, estratègicament situada entre el centre de Barcelona i les barriades
d’Hostafrancs i Poble Sec.
Va ser Doña Dorotea de Chopitea qui proposà que els salesians
vinguessin a Hostafrancs i s’acceptà la seva proposta. Diuen les cròniques que
els salesians van obrir l’escola el maig de 1890 i que el juny ja tenien apuntats
135 nois. Al començar el curs sencer, 1890-91, la demanda va ser tant gran
que no es va poder atendre a tothom. El 1891 comencen les escoles nocturnes.
Hi havia alumnes de 14 a 40 anys. Tampoc es va poder atendre a tots els que
demanaven de participar-hi.
Aquests números ens parlen d’autèntica necessitat d’una escola al barri
i la història ens diu que aquesta casa ha estat un referent educatiu al llarg de
125 anys, adaptant-se constantment a les necessitats i demandes de cada
moment.
Aquesta casa salesiana del barri de Sant Antoni és un bon exemple de
com han nascut la majoria de les nostres obres...
Aquesta casa ha volgut estar des del principi al servei dels fills de les
classes populars, essent per a ells una casa que acull, una escola que educa
per a la vida, una parròquia que els ofereix l’Evangeli i un pati a on viure
moments d’amistat i de felicitat..
Els salesians estem celebrant enguany el bicentenari del naixement del
nostre fundador Don Bosco. La nostra congregació porta 155 anys d’existència
i actualment estem presents a 132 països.
Seguint el nostre carisma estem creixent en atenció als més desfavorits,
aquí a Europa en Plataformes d’educació social, i obrint noves cases a països
del tercer món.
Animo a seguir fent el mateix. Atents a les necessitats, a la realitat i a la
situació actual oferir una educació de qualitat, innovadora, que prepari als nois i
noies pel segle XXI.
Animo a que aquesta casa segueixi tenint l’estil salesià: que sigui escola
que prepara per a la vida; que sigui pati, lloc on gaudir del temps de lleure des

dels esports, teatre, centre juvenil; i que també sigui església que educa en
valors i oferta, per els que vulguin, de creixement i maduració en la fe. Tot això
forma part del tarannà salesià i és el que oferim a les famílies que volen educar
els seus fills a casa nostra.
Estic convençut que aquesta casa es un do de Déu, rebut a través de la
generositat de Doña Dorotea i del primers salesians i mantingut fins avui per
generacions de religiosos i seglars que s’han deixat la pell i la vida, Per això no
sabria acabar sense donar públicament gràcies a Déu per aquests 125 anys
d’història fecunda i no podria cloure aquestes paraules sense retre homenatge
a tots aquells que l’han fet possible.
Gràcies, doncs, a Déu, a Doña Dorotea, al fundadors, als continuadors; I
gràcies a tots vosaltres per la vostra presència.

