Sant Boi de Llobregat, 26 de Juny de 2018
Benvolgudes famílies, amics i amigues de l’Escola,

Us informo que a partir del proper curs hi haurà un relleu en la Direcció Titular de
l’Escola. El pare provincial dels Salesians ha nomenat a l’Antoni Vilarrubla, salesià i
actual director de l’Obra Salesiana de Sant Boi, com a nou Titular de la nostra escola.
Des d’aquest mateix instant li desitjo el millor en aquesta nova responsabilitat i
manifesto la meva alegria perquè ell sigui la persona que fa aquest relleu. El Lluis
Arcarons seguirà amb la Direcció de l’Escola tal i com ha començat aquest curs.

Aprofito aquestes línies per acomiadar-me de tots vosaltres. Ara em toca començar
una nova etapa després de 21 anys (10 en la direcció i Titularitat) de dedicació molt
intensa al nostre Projecte Educatiu i a la nostra escola. Vull deixar patent el més
sincer agraïment a tots els professors i professores i al personal no docent del centre.
He pogut veure dia a dia com treballen i com intenten donar respostes als reptes que
l’educació ens planteja en el segle XXI, sempre des d’una visió salesiana i amb
l’objectiu de formar i educar el millor possible al nostre alumnat. Tenim un bon equip
d’educadors i educadores, i aquest és un gran valor de l’Escola.

També vull expressar el meu agraïment a totes les famílies que heu confiat i seguiu
confiant en el nostre projecte educatiu; a tots els pares i mares que ens ajuden cada
dia a l’AMPA i a tots aquells que quan cal ens doneu un cop de mà i ens recolzeu.
Durant tots aquests anys he pogut parlar amb moltes famílies, escoltar-les, animar-les
(a vegades en situacions molt complicades); per mi heu estat un motiu important de la
meva tasca diària. Moltes gràcies!

I finalment, vull fer una menció especial als nostres alumnes, des dels més petits als
més grans. Ells són la nostra raó de ser i el motiu de que cada dia vinguem amb
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il·lusió a exercir la nostra vocació com a docents. M’enduc al cor a tots els nois i noies
de l’escola, els seus somriures i les seves ganes de viure.
El Pare Inspector dels Salesians m’ha demanat fer-me càrrec de la Titularitat d’una
altra escola salesiana i després d’un temps de discerniment, he decidit acceptar
aquest nou repte; aquesta serà gran part de la meva tasca durant els propers anys.
Sigui com sigui em vaig emocionat, amb la perspectiva de molta feina feta i amb la
confiança que el projecte salesià està per sobre de persones i càrrecs. Tanmateix, us
trobaré a faltar!

Una abraçada ben forta a totes les persones que conformeu la Comunitat Educativa.
Què tingueu molt bon estiu!

Salvador Ramos, Titular
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