
EL COL·LEGI SANT ERMENGOL CULMINA LA CELEBRACIÓ
DEL 55È ANIVERSARI DE LA SEVA OBERTURA

 
·      El centre ha organitzat un programa d'activitats

durant els mesos de setembre i octubre per
commemorar-ne la inauguració el 1966.

 
·      Els cossos de seguretat d'Andorra, així com la ràdio
i la televisió pública, s'uneixen als actes de celebració

del col·legi.
 

·      El programa festiu està adreçat a tota la comunitat
educativa, així com a la societat andorrana.

 

El col·legi Sant Ermengol, ubicat a Andorra la Vella, ha organitzat un ampli
programa d'activitats que marcarà el final de la celebració del 55è aniversari
de la seva obertura el 1966.

D'aquesta manera, el centre clou els actes de commemoració d'aquesta data
que les restriccions de la pandèmia van impedir dur a terme l'any passat.
Durant els mesos de setembre i octubre, el col·legi acollirà diverses activitats
pensades per a tota la comunitat educativa i, algunes, obertes a la societat
andorrana.

Al maig del 1965 es signava l'acta fundacional del col·legi Sant Ermengol.
Aquell mateix any van començar les obres del centre, que obria les portes un
any després, el 3 d’octubre del 1966. Des d'aleshores, any rere any, l'objectiu
del col·legi ha estat el mateix: oferir un servei educatiu de qualitat als infants i
joves del país.

 



Els actes de celebració d'aquest aniversari començaran el proper dimecres
14 de setembre. A les 11.00h es durà a terme l'espectacle infantil "Que peti
l'escola!" a càrrec del conegut grup d'animació Xip Xap adreçat als alumnes
d’infantil i primària del col·legi.

Pel 21 de setembre, a les 19.30h, el centre educatiu ha organitzat una
eucaristia d'acció de gràcies a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella,
presidida per l’arquebisbe d'Urgell i president del Patronat Rector, Joan-Enric
Vives. Un acte obert a tots els antics alumnes i treballadors, docents, personal
d'administració i serveis, famílies i a la societat andorrana.

Els agents de circulació de la capital, així com el cos de policia i els bombers
d'Andorra, també se sumen a la celebració de l'aniversari. Per això, el centre
ha organitzat una visita al col·legi el 27 de setembre a partir de les 9.30h. Els
agents dels cossos de seguretat acudiran amb els seus vehicles al Sant
Ermengol per felicitar els alumnes, l'equip de docent i el personal
d’administració i serveis.

El 3 d'octubre, coincidint amb la data d’obertura de l’escola,  tindrà lloc l'acte
institucional que comptarà amb la presència dels representats del Patronat
Rector, de les principals autoritats del país i entitats socials així com també
dels docents i personal del col·legi. 

La ràdio i la televisió pública d'Andorra també s'uneixen a la festa del 55è
aniversari del col·legi Sant Ermengol. Divendres 14 d’octubre, l'escola obre les
portes per emetre en directe el programa “Els matins de la Nacional”, de RNA.
Una oportunitat per tal que els estudiants d’ESO i Batxillerat puguin veure
com es prepara i es realitza un programa radiofònic en directe.

El 17 d'octubre, a les 20.30h, tindrà lloc el castell de focs artificials per omplir
de llum i color el cel d'Andorra. Els focs es llençaran des del pati de l’escola. 

 



I el 28 d'octubre, l'escola posarà fi al programa d'activitats amb la tradicional
festa de Sant Ermengol, festivitat en honor al seu patró. Una acolorida
celebració que sorprendrà grans i petits i que marcarà el final dels actes de
celebració del 55è aniversari del centre escolar.
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