DIRECCIÓ

Sant Adrià de Besòs, 14 de març de 2016
Benvolgudes famílies,
Els Col·legis Sant Gabriel estan de festa… i festa grossa!
Ja s’han complert ja els 300 anys de la fundació de l’Institut Religiós dels
Germans de Sant Gabriel, esdevinguda el 9 de juny de 1715, i estan a punt de
complir-se els 300 anys de la mort del seu Fundador, Sant Lluís Maria Grignion
de Montfort, esdevinguda el 28 d’abril de 1716.
Ambdós esdeveniments son fites importants no només pels Germans, sinó també
per a tots els que estem i ens sentim vinculats a ells en la tasca apassionant de
l’educació, que és la seva missió fonamental; fites de la nostra història comú que
ens omplen d’alegria i que mereixen ésser recordades i celebrades.
És per això, que us convidem de tot cor a compartir la nostra alegria i a
participar en els actes commemoratius que es duran a terme a cada col·legi i,
sobretot, en aquests que us detallem a continuació:
Dissabte, 9 d’abril de 2016, JORNADA D’ACCIÓ DE GRÀCIES (I) (oberta a
les famílies i personal del col·legis de Catalunya, grup de Pastoral Juvenil,
Associacions d’Exalumnes, Associacions de Famílies d’Alumnes, Associació
Gabrielista Montfortiana, Clubs esportius dels col·legis i benefactors i
col·laboradors en l’obra gabrielista, vinculats a aquests col·legis):
11:30 h
Celebració solemne de l’Eucaristia.
A l’Església Parroquial de Torroella de Montgrí (Girona).
Presidida per Mons. Francesc Pardo i Artigas, Bisbe de Girona.
Animació del cant litúrgic a càrrec de la Coral del Col·legi Sant
Gabriel de Torroella de Montgrí.
12:30 h
Petit recital a càrrec de la Coral del Col·legi Sant Gabriel de Torroella
de Montgrí, dirigida pel Sr. Ramón Joanmiquel i Julià.
14:00 h
Dinar a l’Hotel Panorama, de l’Estartit, prèvia inscripció.
-

Cada Col·legi posarà a disposició dels participants un autocar pels
desplaçaments, prèvia inscripció.
Les inscripcions es lliuraran a secretaria i/o consergeria.
En el moment de la inscripció s’aportarà una col·laboració de 10 euros per
persona(nens a partir de tres anys).
Data límit per a les inscripcions: 30 de març.

Dissabte, 23 d’abril de 2016, JORNADA D’ACCIÓ DE GRÀCIES (II) (oberta
a les famílies i personal dels col·legis de Madrid, La Aguilera i Roa, el grup de
Pastoral Juvenil, els Exalumnes, las Associacions de Famílies d’Alumnes, la
Família Montfortiana i els benefactors i col·laboradors en l’obra gabrielista,
vinculats aquests col·legis):
11:00 h
Celebració solemne de l’Eucaristia.
Al Col·legi San Gabriel de Madrid.
12:00 h
Activitats del Dia de la Família, al col·legi.
14:00 h
Dinar en el mateix col·legi, prèvia inscripció.
16:00 h
Segueixen les activitats del Dia de la Família.
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-

Les inscripcions es fan a cada col·legi
El Col·legi de La Aguilera posarà a disposició dels participants, tant de La
Aguilera com de Roa, un autocar per als desplaçaments, prèvia inscripció.
En el moment de la inscripció els participants de La Aguilera i de Roa
aportaran una col·laboració de 10 euros per persona.
Data límit per a les inscripcions: 8 d’abril.

Dissabte, 21 de maig de 2016: TROBADA MUSICAL DELS CO·LEGIS SANT
GABRIEL
- Lloc: teatre Auditori “Atrium Viladecans” (Barcelona).
- Horari: De 16:30 h a 19:30 h.
- Estem treballant en l’organització de la trobada. Properament us avançarem
tota la informació.
Divendres, 27 de maig de 2016: JORNADA ESPORTIVA INTERESCOLAR
L’objectiu és la participació, el gust per l’activitat i la satisfacció de l’alumnat per
formar part dels col·legis de Sant Gabriel, donant lloc a un espai de convivència e
interacció.
Esports i seus:
Futbol Sala, Col·legi Sant Gabriel de Sant Adrià de Besòs
Bàsquet, Col·legi Sant Gabriel de Ripollet
Bàdminton, Col·legi Sant Gabriel de Viladecans
“Balón prisionero”, Col·legi Sant Gabriel de Barcelona
Categories: Aleví: 5è d’EP – 6è d’EP
Infantil: 1r d’ESO – 2n d’ESO
Cadet: 3r d’ESO – 4t d’ESO

Aquesta jornada és únicament per a l’alumnat, properament us informarem amb
més detall.
Com veieu, seran actes senzills però que ens permetran expressar l’orgull i
l’alegria de formar part de la “veterana” família gabrielista, gaudir amb la
trobada d’altres membres d’aquesta família i festejar junts i joiosos el 300
aniversari del seu naixement.
Us animem a participar en aquests actes “de família”. Ens sentirem molt
honorats si podem comptar amb la vostra presència en tots ells.
Atentament,

José Luis Pérez Herrero
Titular del Col·legi
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