
I Tu, què Tries?
#LaSalleEtTriaATu

Gràcies

Estem amb tu. Tu, com Educador, com Germà, com Família o com Alumne, ets La Salle. Tu has sigut i segueixes 
sent la nostra motivació, la nostra raó de ser i la nostra missió, el vent que empeny la vela lasal·liana perquè 
avançar pugui ser més fàcil en temps que no ho són, i sempre fer-ho junts. 

Comença el curs 2020-2021 i seguim amb els nostres braços oberts per a rebre’l, posant la nostra intel·ligència, 
il·lusió i esforç constant al servei d’aquesta gran família lasal·liana de la qual tots som part, conscients que 
l’actualitat ens manté alertes i segurs d’estar fent tot el possible perquè tots els qui vivim l’experiència d’educar 
i aprendre en les nostres obres educatives sentim que els reptes són incentius per fer d’aquest curs una 
experiència inoblidable, com sempre que estrenem un nou setembre.

La vivència del darrer trimestre del curs passat i les incerteses que tenim, les contemplem 
a la llum del nostre caràcter propi de més de 300 anys, que fa de La Salle una institució 
que posa en el centre del seu projecte les persones i que té present que ha d’estar 
prop dels qui més ho necessiten, convençuda que només transformant l’educació, 
transformem el món i edifiquem una societat millor. 

Us donem la benvinguda al nou curs 2020-2021 i us convidem a seguir 
construint junts la nostra història.

La Salle vol fer front a aquesta realitat des del compromís, la 
responsabilitat, la fidelitat creativa, la innovació i la passió 
educativa i, per això, vol comptar amb persones com tu, que 
des d’avui fan que el futur sigui possible i que comparteixen 
aquests valors perquè en temps diferents l’educació segueixi 
sent una resposta. 

Gràcies a tots per ser Salle. Gràcies perquè res és impossible 
si treballem junts. Gràcies per confiar en el nostre projecte 
educatiu per anar més enllà de l’avui i construir un nou futur.
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