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Un bon amic
ANTONI ROIGÉ, S.J.

Consiliari de l’Associació d’Antics Alumnes

«Ell sabia prou el que hi ha
en l’interior de cada home.»
Joan 2.25

És molt reconfortant poder confiar en un bon amic
que coneix la teva pròpia vida des de sempre i que
saps molt bé que està disposat a ajudar-te, un
home com cal, preparat, que coneix molt bé la
vida humana, intel·ligent i de gran llibertat, en
qui pots confiar plenament... aquest amic
incondicional, els cristians sabem que sempre
el tenim disposat a escoltar-nos i ajudar-nos.
Una vegada més ens trobem amb aquesta realitat
que cada any es renova, Déu es fa home, camina
entre nosaltres, mor cruelment a la creu i torna a
“viure” al costat nostre: “Jo estaré sempre amb
vosaltres fins a la fi del món”
En el nostre camí d’Emaús, tant de bo
sapiguem trobar aquest bon amic.
“Senyor, queda’t amb nosaltres”
Bona Pasqua!
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No es fácil cumplir setenta años ejerciendo la profesión estando en activo. Los jesuitas, como otras
órdenes religiosas, pueden conseguirlo. Hace unas
semanas tuve la ocasión de visitar en agradable
compañía el Monasterio Cisterciense de La Oliva
(Navarra), y compartir con su Comunidad la liturgia propia de los benedictinos, la comida y habitaciones de su Hospedería y, sobre todo, la amistad
del antiguo alumno Ramón Vall-Llosera Vilaplana
(P.1958), monje cisterciense que vive en ese Monasterio desde hace cuarenta años.

En estos tiempos de tribulación, os recomiendo

Todo empezó cuando nuestro Consiliario me sugirió la idea de, al celebrar los setenta años de su
ingreso en la Compañía de Jesús, recordar su
paso por el Monasterio de Veruela, próximo a
Tarazona, donde pasó sus años de juniorado y
noviciado, en la década de 1940. Y aprovechando
que el río Aragón pasa por La Oliva, pasar una
tarde-noche-madrugada-mañana en ese Monasterio y saludar a nuestro compañero Ramón. Yo por
mi parte animé a Carlos Losada (P.1974) para formar un trío jesuítico de Sarrià y acompañar al
P. Roigé en esta peculiar singladura.

que disfrutéis de la estancia. Y podréis compar-

hacer una corta mudanza a La Oliva, para pasar
unos días de descanso físico-mental y reencontrar lo mejor de cada uno de vosotros, a través
de la paz, la oración con los monjes benedictinos, la contemplación de la bóveda celeste cuando os dirijáis a Maitines a las 4 de la mañana, o
simplemente de las piedras y los huertos de este
remanso de tranquilidad del siglo xii. Solos o
acompañados, y por un precio muy asequible, os
garantizo que no se os olvidarán las horas o días
tir con nuestro querido monje y compañero de
nuestra Asociación la Liturgia de las Horas y las
enseñanzas que, a través de sus amenas y entrañables charlas, a buen seguro tendréis.
Y de esta forma, alargando la etapa hasta Veruela, pudimos disfrutar con tan buenos compañeros de un espléndido fin de semana. Y el P. Roigé
fue feliz recordando su juventud, y nosotros
también lo fuimos al compartir con él un sinfín
de anécdotas. ¡Felicidades, querido Consiliario!
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Comissió
Delegats
guillermo briones (P. 1970)

Vicepresident de l’Associació

Consejo de Delegados 2012
El pasado 6 de Febrero 2012 se celebró el Consejo de Delegados, que tuvo una
presencia de Delegados de las promociones algo inferior que años anteriores; la
causa de ello hay que referirlas a que hemos anunciado la convocatoria por carta
y mail, pero sin las llamadas habituales de recordatorio, que habrá que retomar
de nuevo para la próxima reunión.

El Presidente de la Asociación José Manuel
Casasnovas fue presentando los puntos del
orden del día. Enric Rebés, Secretario de la Junta, leyó el Acta de la reunión anterior, que fue
aceptada. También se refirió a las reuniones
nacionales e internacionales de Asociaciones
de Ex alumnos, a las que asiste en su condición
de miembro de nuestra Junta y Vicepresidente
de la Federación Española, y Europea. Informó
de las Asambleas en Budapest y Roma, así como
de la reunión en Burgos donde se propuso como
Presidente de la nacional al representante del
País Vasco.
Comunicadas las bajas de la Junta de Dafne
Farré (1995) y Blanca Font (2000), informamos
del día y actos del Día del Antiguo, el 5 de mayo,
con la cena de la promoción de jóvenes (2007) el
viernes 4. También ese día se celebra el torneo
de Pitch&Putt en las instalaciones del Golf Can
Cuyás, donde contamos con la esponsorización
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del propio club y de la firma Beton Catalán que
dirige nuestro compañero Sebastià Alegre Rosselló (P.1968). Los delegados de las promociones
que tendrán celebración especial ese día son.
Promociones:
• 1942 (70 años – Andrés Valldeperas)
• 1952 (60 años – José Antonio Ferrer)
• 1962 (50 años – Javier Vinzia)
• 1972 (40 años – Ignacio Raventós)
• 1987 (25 años – Alfonso Picardo)
• 2002 (10 años – Mireia Gomà)
• 2007 (5 años – Albert Cagigós) la cena del día 4
También se mencionó al Senado de ex presidentes, que se reúne una vez al año para comentar distintos temas de la Asociación. Esta vez
fue el 17 de noviembre, asistiendo la mayoría de
los senadores, además del Consiliario P. Roigé y
el presidente actual.

A continuación el tesorero Josep Mª Marqués
presentó de forma bastante detallada la situación de cuentas y los documentos económicos
de la Asociación, junto con el Presupuesto del
año 2012, cuentas y presupuesto que fueron
aprobados por el Consejo de Delegados, recalcando que se cumplió la solicitud del año anterior de que las partidas fueran más desglosadas.
Cristina Porta presentó el Retiro del próximo
12 de mayo, y comentó los actos solidarios de la
Asociación, como las conferencias de actualización personal, se discutió sobre la mejor difusión de las mismas, y se volvió a pedir a los Delegados que se apoye a la Asociación para hacer
llegar al máximo posible de Antiguos estos
actos que se organizan. Se tuvo un recuerdo
especial para Ricardo Fisas Mulleras (P.1947),
que dio una de las últimas conferencias, y que
falleció a causa de un accidente de tráfico hace
pocas semanas.
Cristina también se habló del Concierto de
San Ignacio de Moxos, y el éxito que tuvo, que
además en la siguiente reunión de la Junta en el

mes de Febrero, tuvimos una presentación por
parte del padre Bermejo y de dos profesoras del
Colegio, que han ido varios años a ayudar.
Comentó también las entidades con las que
colaboró la Asociación en 2011:
• Sant Jaume de Badalona
• Fundació Sant Ignasi
• Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
(Beca Batxillerat)
• Enxartxad (Col. Ch. Lwanga)
• Fundación La Vinya
• Fundación Fe y Alegría (poliesportiu)
• La Salud Alta
• San Ignacio de Moxos (Bolivia)
• Magis (encuentro de alumnos de Jesuitas)
• Associació Raval
Marc Pocurull presentó la nueva web de la
Asociación, que se ha puesto en marcha a lo largo del curso pasado, en la que han trabajado
Marc, Germán Clavero y otro ex alumno, Xavier
Domingo, con la supervisión de Francisco Guar-
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El Fons de Donacions
del Col·legi Sant Ignasi és ja una realitat

ner. Se solicitó, una vez más, la colaboración de los
Delegados para actualizar datos de los actuales, y
proporcionar el máximo posible de nuevos datos
para que la WEB sea dinámica y útil para todos los
asociados.
El presidente agradeció las crónicas de reuniones de promoción que se realizan durante el año, y
expuso fotografías de las que se tenía conocimiento. Especialmente señaladas fueron la de 1963,
con la asistencia del alcalde de Barcelona Xavier
Trias, y la de las madres de la P. 1996 con sus hijos.
También recordó los galardonados por los Premios a la Excelencia, entregados a dos trabajos de
cada especialidad (Ciencias y Tecnología de un
lado, y Arte y Humanidades por otro). También
agrdeció a los esponsors que colaboran en el funcionamiento de nuestra Asociación:
• asedesa, bbva, Mutua de Propietarios,
Pérez Tirado Advocats, racc, roldós Publicitat i Unipost.
El Padre Roigé estuvo hablando de las cuestiones pastorales, en su función de Consiliario,
comentó ciertos aspectos del Estol, y de la excursión que se está organizando este año a Sant Jaume de Frontanyà.
En el turno de ruegos y preguntas, se produjeron muchas intervenciones que hicieron el
acto muy participativo e interesante. Se decidió
por votación cuál sería la portada del próximo
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Catálogo, que aparecerá en marzo de este año.
A lo largo del Consell se habló de los avances
que se han ido realizando con respecto al
“endowment fund”. El objetivo, finalmente, es
poderlo poner en marcha en breve. También se
discutió la forma de conceder las Becas de estudios para estudiantes con dificultades económicas, primando los méritos de estudio.
Por último, el nuevo director del Colegio, y antiguo alumno, Antoni Parellada (P.1974), nos dio
unas pinceladas de sus objetivos como director y
de la estructura organizativa de la Fundación
Jesuitas Educación (FJE).
A lo largo del Consejo se sometió a debate la
conveniencia de actualizar las cuotas, y se propusieron fórmulas variadas, que serán estudiadas
por la Junta. La propuesta para este año fue mantenerlas en un discreto aumento, dada la difícil
situación económica general.
De forma más subjetiva me gustaría destacar
la idea de arrastrar a estas reuniones y a tener
una participación más activa a la rama de Formación Profesional del Colegio, y creo que es un
esfuerzo que puede tener una muy buena repercusión en el funcionamiento de la Asociación.
El Consejo de Delegados finalizó con la tradicional cena servida por la Escola d’Hostaleria
Sant Ignasi, que estuvo a la altura del alto reconocimiento que siempre merece.

José Manuel Casasnovas roldós (P. 1970)

Joaquin Acha (P. 1983)

Francisco Guarner (P. 1969)

President de l’Associació

Vocal de l’Associació

Vocal de l’Associació

Aquest mes de març la Fundació Col·legi Sant Ignasi, l’Associació d’Antics Alumnes
i l’AMPA han signat la posada en marxa de l’«Endowment Fund Fons de Donacions del Col·legi Sant Ignasi».
Els recursos que entre tots generem es destinaran a dotar de beques de batxillerat nois i
noies amb talent, de famílies amb escassetat de
recursos econòmics.
En el moment actual, 30 famílies ja han destinat donacions per arrencar la iniciativa.
Un Fons de Donacions s’alimenta dels fons
donats per particulars i empreses. L’import
donat resta intacte en el temps, de forma que
són els rendiments del Fons els que financen les

inversions socials i solidàries, les beques en el
nostre cas.
Aquesta forma d’organitzar les donacions ja
fa molt temps que està implantada en diversos
col·legis de la Companyia als Estats Units i també en moltes universitats americanes. Aquesta
iniciativa del Col·legi Sant Ignasi en el si dels
col·legis de la Companyia de Jesus és pionera a
Espanya.
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Els Exercicis de Sant Ignasi,
un camí iniciàtic
Xavier Melloni, SJ. (P. 1980)

Professor a la Facultat de Teologia de Catalunya
i de l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat

És de tots conegut que durant la seva estada a Manresa -des de la primavera
del 1522 fins a finals de l’hivern del 1523- sant Ignasi va viure unes intenses
experiències espirituals. Observant-les i assimilant-les, les va convertir en la
proposta que coneixem com els Exercicis Espirituals. Allò que ell havia viscut,
ho va voler oferir als altres.
Al costat del mètode monàstic de la lectiomeditatio-oratio-contemplatio, els Exercicis
són l’única pràctica iniciàtica de la tradició
cristiana occidental. Per pràctica iniciàtica
em refereixo a una incursió en l’experiència
espiritual que porta a una transformació
substancial, de manera que el qui l’ha viscut
ja no és el mateix. Marca un abans i un després. En totes les cultures i tradicions hi ha
pràctiques iniciàtiques que possibiliten els
moments de passatge.
Els Exercicis contenen els elements propis
de tota iniciació: el necessari apartament de
l’entorn ordinari per poder trobar-se amb un
mateix i amb Déu sense distraccions; un
davallament a les pròpies ombres per poderles identificar i deixar de tenir-los por; la
descoberta de la pròpia identitat: un nom
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nou o una comprensió més pregona del propi
nom; i, finalment, el retorn a la comunitat i al
món amb una missió i una ment i cor transfigurats.
Trobem aquests trets en els Exercicis a
partir d’un recorregut per quatre etapes, les
Quatre Setmanes. Abans es comença mostrant
un horitzó, el Principi i Fonament, que és una
crida a la llibertat. Som creats per lloar, és a
dir, per expandir-nos; per reverenciar, és dir,
per contenir-nos; i per servir Déu, lliurant-nos
a partir de la crida que ens és adreçada a
cadascú.
La Primera Setmana cerca prendre consciència del propi desordre i reconciliar-se. Si
estem massa ferits, no podem caminar amb
lleugeresa, pendents com estem del propi
mal. En la Segona Setmana la mirada està
centrada en el Crist, model de la nostra
humanitat anticipada. La crida de Jesús als
deixebles és l’ocasió per descobrir la pròpia
crida. La Tercera Setmana significa l’acceptació de les nostres frustracions i decepcions,
com els va passar als deixebles pensant que
seguien un messies triomfant. Cal arribar a
copsar la fecunditat del fracàs. La Quarta
Setmana introdueix un canvi de nivell: la
resurrecció, en la qual Jesús es mostra de tal
manera nou que no és immediat poder reconèixer-lo. Els Exercicis culminen amb la
Contemplació per assolir amor, en la qual ja
no es medita cap passatge dels Evangelis perquè l’ascensió de Jesús s’ha produït en el
davallament al cor de cadascú. El Crist ja no
és objecte de contemplació sinó que és des

“

Els Exercicis són un
camí que ens endinsa en
la profunditat del Crist i
de nosaltres mateixos,
i ens configura de tal
manera que canvia la
nostra forma de mirar,
d’escoltar, de comprendre
i d’estimar.”
Xavier Melloni, SJ

d’on es contempla tot. Es tracta del Crist interioritzat. És a dir, els Exercicis són un camí
vers la cristificació.
Hi ha diverses modalitats d’Exercicis: el
mes sencer, de vuit dies, de cinc dies, de caps
de setmana o en la vida ordinària. Cadascú
ha de veure quina és la modalitat que més li
convé, sabent que sempre es respecta el
ritme personal. Aquesta és una altra de les
claus més importants: que es tracta d’un procés personal. Els Exercicis són un camí que
ens endinsa en la profunditat del Crist i de
nosaltres mateixos, i ens configura de tal
manera que canvia la nostra forma de mirar,
d’escoltar, de comprendre i d’estimar. Però
per això cal reservar un temps de pregària i
silenci, encara que només sigui un quart
d´hora diari, al començament o final del dia,
en el qual oferir i oferir-se a Déu per tal que
la nostra jornada estigui orientada a ell i
amarada de la seva presència, fins a arribar a
descobrir que tot és Presència.
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Art

Mostra d’Antics Alumnes del Batxillerat Artístic
Venga Monjas. Xavi Daura (P. 2004) i Esteban Navarro (P. 2003)

NO PENCAS NADA, TÍO
Com a antics alumnes de l’artístic, procurem
no perdre’ns ni una sola mostra d’Antics Alumnes del Batxillerat Artístic. I aquesta vegada
ens han demanat d’escriure una petita crònica
per a l’Estol, cosa que és tot un honor per a
nosaltres. El responsable de la revista ens va
encaixar la mà amb tanta força que no ens vam
poder negar a res.
L’exposició biennal d’exalumnes és un lloc
perfecte per posar-se al dia amb vells companys de classe o coneguts, i alhora descobrir
nous talents que treuen el nas amb certa timidesa.
La nostra experiència com a alumnes del batxillerat d’arts del Sant Ignasi va ser molt positiva. L’escola va ser sorprenentment permissiva amb l’evolució i la recerca personal de cada
alumne. Vam sentir que teníem molt suport en
aquella aventura de trobar-nos com a artistes.
Podem dir que, sens dubte, van ser els millors
anys al col·legi, amb diferència. I podem assegurar-vos que tota la llegenda segons la qual a
l’artístic s’estudia menys... és completament
certa. Així és: l’artístic és un batxillerat al qual
un va a divertir-se, i així és com ho hem viscut
nosaltres. Per alguna raó, passar-s’ho bé i estudiar sempre ha semblat que no podien anar
junts (especialment als jesuïtes), o que la
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diversió li treu mèrit a l’estudi, però en aquest
cas és diferent; és una qüestió vocacional.
Nosaltres, sense anar més lluny, hem aconseguit allargar i inclús amplificar aquest esperit
fins a l’actualitat: ara ens guanyem la vida
explotant la diversió. Som la prova vivent que
això funciona.
Tota aquesta diversió es transmet a la mostra, i és un plaer redescobrir-la cada dos anys.
Per aquesta i moltes altres raons, l’artístic és
un batxillerat igual de valuós que qualsevol
altre. Fins i tot podríem dir que és l’opció més
valenta. Ara bé, s’ha de portar dins.
I recorda: si estàs llegint això, vol dir que
sabem on vius.

“

La nostra
experiència com a
alumnes del batxillerat
d’arts del Sant Ignasi
va ser molt positiva.
L’escola va ser
sorprenentment
permissiva amb
l’evolució i la recerca
personal de cada
alumne.”
Venga Monjas
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Firma del convenio
de esponsorización
de Perez Tirado Abogados

antics
noticiari
matrimonis

enric rebés félix (P. 1987)

Secretario de la Asociación

Domingo Díez-Cascón
Menéndez
Esther Losa Gaspà

Antes de finalizar el año 2011 cerramos un convenio de esponsorización con la firma
perez tirado abogados slp, mediante el cual los miembros de nuestra Asociación
tendrán un trato preferencial en los distintos servicios de los que son especialistas, como
son los relacionados con accidentes de tráfico, derecho laboral y de la seguridad social,
sanitario, de familia y civil.

Alfonso Tintoré Butiñá
Patricia Gaminde Paja

Álvaro

Jael González Doménech

Gonzalo Fusté Pin

Purificación Romero Gómez
Ignasi

Iñaki Bustinduy Cruz

Gemma Espasa Bosch
Cristina

Cristina Purroy Corbella
Juan Batlló Ferrer
Bruno

Ingrid Cornet Rodríguez
Víctor Pujol Baldellou

1935
1993

José Luis Milá Sagnier

1993

1941

Joan Corominas Vila
1995

1998
1998
1999
1999

Agurne Bustinduy Cruz

1999
Josep M. Trías De Bes Maqueda

Clara

Joan Carreras Goday
Laura Sala Huerta

1947

Carlos de España Muntadas
Ricardo Fisas Mulleras
1956

Manuel de Solà-Morales Rubió
1964

Antoni Marcet Rocabert
1967

Rafael de Solà Subirana

Marcos

Mónica Baurier Trías

1946

José Carlos Valdés Cardona
1996

Pablo

Guillermo Casasnovas
Cavestany

1992

defuncions
antics

Primer fill

Alejandro
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2000

naixements
Elena Genescà Setó
Alberto Hernández
Hernández

Desde aquí queremos agradecer a PEREZ
TIRADO ABOGADOS SPL este acuerdo, y en
especial a nuestro antiguo alumno Alejandro
Bargalló Fontana (P.1992) que es responsable
de comunicación y desarrollo de negocio en la
empresa. El acuerdo lo firmaron nuestro Presidente y Alejandro Pérez Fuster, administrador
del despacho.

Tercer fill

Ester Antón Manzano

Héctor

Tener la ayuda económica de los esponsors
permite a la Asociación de AA.AA. disponer de
recursos adicionales para llevar a cabo las actividades que pretendemos. A cambio de esta
colaboración, el esponsor publica un anuncio
de sus productos y servicios en nuestra revista
ESTOL, en el Catálogo y en la página web de la
Asociación.

1977

2001

1972

Pedro Boixeda de Miquel
2001

2010

Ignacio Luria Laffont

antics
Defuncions
Familiars

Mª del Carmen Álvarez-Ossorio Gutiérrez
del Corral, mare de

José Luis Milá Sagnier,
germà de

Alfonso Milá Sagnier
Luis M. Milá Sagnier
Miguel Milá Sagnier
Rafael Milá Sagnier

1941
1946
1948
1952

1948

1950

1952
1952
1959

Pedro Boixeda de Miquel,
germà de

Daniel Boixeda de Miquel
Jorge Boixeda de Miquel
Ricardo Boixeda de Miquel
José Boixeda de Miquel
Agustín Boixeda de Miquel
Marita Boixeda de Miquel
Ana Boixeda de Miquel
Pablo Boixeda de Miquel
Blanca Boixeda de Miquel

Joan de Solà-Morales Rubió

José Carlos Valdés Casas

1969
1972
1977

1971

1966
1967
1969
1970
1973
1976
1979
1979
1981

1972

i germà

Jorge Luís Valdés Cardona

Catalina Grifols i Coberó, mare de

José Antonio Ferrer Grifols
Juan Ferrer Grifols
Sebastià Ferrer Grifols

Manel Terraza Farré (P. 2008)

José Carlos Valdés Cardona,
pare de

Carlos de España Muntadas,
germà de

Ignacio de España Muntadas

Francisco Fernández
de Villavicencio Álvarez-Ossorio
Manuel Fernández
de Villavicencio Álvarez-Ossorio
Javier Fernández
de Villavicencio Álvarez-Ossorio
Luis Fernández
de Villavicencio Álvarez-Ossorio
Manuel de Solà-Morales Rubió,
germà de

Ricardo Fisas Mulleras,
germà de

Federico Fisas Mulleras

notícies breus

2007

L’Acadèmia Nacional de Medecina Francesa a
atribuït el Premi Mary Jane et Henri Mitjavile
de la recerca contra el càncer a l’investigador
Professor Lluis Fajas Coll. El premi, atribuït al
desembre de 2011, distingeix els treballs realitzats
per l’investigador sobre el metabolisme de les
cèl·lules canceroses. Els seus treballs contribueixen
al descobriment de noves dianes terapèutiques
pel tractament del càncer.

catÀleg 2012 d’antics
L’Associació ja ha editat el nou Catàleg
d’antics. Pròximament tots els associats
el rebreu a les vostres llars.

Excursió

Associació Antics Alumnes

Mariola Baucells Sánchez,
mare de

Silvia Boixeda Baucells

Lluis Fajas Coll (P. 1980)

1957

Antoni Marcet Rocabert,
pare de

Cristina Marcet de la Riva

Ha estat seleccionat per participar a las pròximes
Olimpiades, que se celebraran a Londres, formant
part de l’equip espanyol de Hockey herba.

2010

There del Valle
Coordinadora de la secció de bàsquet
de Paraescolar de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Agustí Cohí Grau
Antic professor de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi

24 | 05 | 2012

L’Associació ha organitzat una excursió a
Sant Jaume de Frontanyà i una visita al
Museu de Cercs.

Hi esteu tots convidats!
més informació
93 602 30 00
antics.santignasi@fje.edu
www.anticssantignasi.com

Nota: Tota la informació publicada al Noticiari correspon a les dades que ens fan arribar els antics
a la secretaria de l’Associació.
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Recès
a Manresa

dissabte 12 de maig
Dirigit per Xavier Melloni, SJ

«...vam entendre que per trobar la vertadera pau
i plenitud, mar de profunditat i infinitesa, és necessari
que sobrepassem les parets del petit pou on vivim...»

l’antic
dia de

dissabte 5 de maig de 2012

Celebració de l’aniversari de les promocions

1937 • 1942 • 1952 • 1962 • 1972 • 1987 • 2002
75 anys 70 anys 60 anys 50 anys 40 anys 25 anys

10 anys

Verònica Romaní (P. 1991) i Pep Nogueroles

organitza
Associació Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
més informació
93 602 30 00
antics.santignasi@fje.edu
www.anticssantignasi.com

l’antic
dia de

festa jove
promoció 2007

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

divendres 4 de maig
de 2012

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

antics en el món

Pau Codina
Promoció 2004

Sacerdot a Mèxic

¿Cómo y cuándo nació tu
vocación de sacerdote?
Pues no tengo ni idea.
De pequeño al celebrar
la eucaristía siempre
veía con envidia a los mayores cómo comulgaban,
y especialmente al presbítero cuando se tomaba
el cáliz el sólo ¡Qué envidia! Esa envidia sana e
infantil se colmó al frecuentar la eucaristía a partir del 13 de diciembre del 1985 –día de mi primera comunión que realicé con mis compañeros de
clase en el colegio. Lo cierto es que algo parecido
me sucedió a los pocos años al hablar con un seminarista y escuchar su experiencia. Fue entonces
cuando hubo una chispa que cambió algo dentro
de mí. Por entonces seguía yendo al colegio y relacionándome con total normalidad con mis amigos.
Yo seguía siendo como aún sigo siendo el mismo
zángano de entonces, con mis locuras y mi futbol
para el que vivía. Creo que esta vocación al presbiterado, que es una llamada literalmente, no
hubiese sido posible sin un ambiente que crease
las condiciones de posibilidad para escuchar a
Dios que de cierto habla en la historia. Ese
ambiente es mi familia a quien yo debo la fe que
me han transmitido a través de la oración en
común y sobretodo de una vida cristiana auténtica. Pero esa chispa tenía que prender del todo
como hizo cuando empecé a caminar yo mismo en
la Iglesia por mi propia voluntad. Fue fundamental para mí el encuentro de la jornada mundial de
la juventud con el papa en Toronto del año 2002,
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fue allí donde se me presento la posibilidad de
dejar mi vida en manos de Cristo para que Él la
transformara. Al principio quizá no fue tanto así,
pues yo seguía como siempre, pero el Señor me
tomó la palabra y de qué manera. Mi comunidad
es la roca sobre la que me apoyo, pienso que sólo
así semejante locura en la que se ha convertido
mi vida tiene sentido. Esa comunidad es la Iglesia
que se concreta en personas de carne y hueso.
Recuerdo cómo en mis inicios José Montobbio s.j.
me preparó y ayudó tanto para ir al seminario. Me
dijo que “en tiempo de turbación no hacer
mudanza”. Y vaya si tenía razón. Luego con mis
formadores y demás seminaristas en Granada.
Con los catequistas que he encontrado por el
camino. En Granada he vivido seis años compartiendo mí día a día con otros seminaristas de
todas las nacionalidades y la experiencia es maravillosa. Ahora resido en Méjico donde llevamos
unas catequesis con un equipo internacional. Es
una riqueza el estar lejos de casa y poder disfrutar de una gente a la que no iba a conocer nunca
sino me hubiese metido en todo esto.

unos partiditos pachangueros con los seminaristas que reducen el mono de jugar con el mítico
“centenari” que seguirá siempre allí. Es de los
grandes recuerdos que mantengo de mi paso por
el colegio. Tengo un gran recuerdo de la salida que
hicimos a Loyola tras unos exámenes en bachillerato. Fuimos a la casa de san Ignacio y me impactó
ver el lugar de su conversión. De esa salida recuerdo lo bien que lo pasamos todo el grupo con la
nieve que nos cayó y con las tapitas de san Sebastián… También guardo muchos recuerdos de las
risas de clase que luego inspiraban algunos enunciados de las preguntas de los exámenes -cómo
aquella empresa pirotécnica. Recuerdo también
de un modo especial los retiros, y sobre todo el de
tercero de ESO en Manresa.
También es cierto que yo tenía unas ganas
locas de terminar el colegio e ir a la universidad
para estudiar ADE, pero lo cierto es que los doce
años que pasé allí yo nos lo cambiaría ni loco.
Tampoco cambiaría los malos ratos como cuando
nos llamaron al despacho de la directora en sexto
de primaría o cuando nos castigaron por ir a buscar un balón de futbol que ya estaba en clase y
llegamos media hora tarde… Creo que la historia
que todos tenemos es maravillosa y está llena de
sentido. Todo tiene un porqué, todo tiene una
finalidad. Creo que lo importante no son los conceptos que hayamos aprendido sino que los profesores han tenido siempre algo más que exigencias académicas con nosotros y eso es lo creo que
hace especial nuestro colegio.

¿Qué les dirías a los jóvenes que están estudiando
en la universidad?
Pienso que para los que estamos estudiando en las
universidades debemos tener siempre presente
que debemos aprender no sólo lo que mañana nos
dará de comer sino sobretodo aprender a vivir
bien. Y eso pienso que no hay mejor maestro que
Jesucristo. Igual parece una locura pensar que la
vida que llevamos hoy puede ser llenada de felicidad absolutamente por un hombre del primer
siglo. Pero lo cierto es que mi testimonio es que no
sólo no es una locura sino que es con mucho lo
mejor. Lo cierto es que el bienestar no nos lo va a
dar el dinero, ni la fama ni el sexo, cosas por las que
yo me he desvivido como el que más, sino que la
vida plena y feliz sólo está con Él. Pienso que la
universidad no puede agotar los interrogantes más
profundos del hombre. Creo que a ellos sólo puede
responder uno mismo con su vida hasta descubrir
que en la vida lo que te sostiene y ayuda quien conduce tu historia es realmente Otro. Creo que a
pesar de cómo heredamos el mundo eso no nos
puede hundir sino que nos debe conducir a una
mayor esperanza, basada en la transformación del
mundo empezando por uno mismo. Esta es fundamentalmente la experiencia que yo tengo de la universidad, hagamos lo que hagamos con el Señor.
Que lo importante no es ser grandes empresarios o
científicos de renombre sino cristianos y seguro
que el mundo irá mejor.

¿Qué recuerdos tienes de tus años en el colegio?
Lo que mejor recuerdo del colegio son todos mis
amigos y los momentos que juntos hemos pasado.
Ha sido una gracia poder después de un tiempo
en el que ha sido imposible seguir viéndonos volver a verlos y comentar tantas batallitas. Echo
mucho de memos los partiditos de futbol. Mi vida
futbolística se ha visto radicalmente reducida a
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Trobades
de promoció

Promoció

1945
Ramón Vergés Llardent
Delegado de la Promoción

El pasado noviembre del 2011, tuvimos la reunión anual, de
los compañeros de la promoción 1945, reuniones que venimos
haciéndolas ininterrumpidamente cada año desde que salimos del Colegio.
Asistieron los compañeros: Barraquer, Calzado, Margarit, Massó, Rosés, Puig Planas, Sauleda, Serra de Dalmases, Tintoré,
Vergés y Valls.
Han excusado su asistencia (muchos por enfermedad) Badrinas, Baygual, Maluquer, Faixat, Giráldez, Orellana, Salietti,
Ribot y Despujol.
La velada transcurrió en un ambiente de agradable amistad y
el año próximo (si Dios quiere) nos reuniremos en la finca de
Mariano Puig y su esposa que amablemente nos han invitado
para entonces.
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Promoció

1976
jaime agustí
Delegat

Des del 25 aniversari de la Promoció, que no
ens havíem tornat a veure. La idea va sortir
d’un company, que es va enrecordar que
aquest any celebràvem el nostre 35 aniversari, i vam proposar organitzar un sopar. Amb
els contactes que teníem per correu electrònic i pel Facebook, vam aconseguir, que uns
40 companys de Barcelona, Madrid, Alicant...,
en poguéssim reunir en un sopar pica-pica,
al hotel Gallery, que casualment!, és d’un
company de la promoció, l’Armando Rojas.
Retrobar-te amb “amics/amigues” després
de tants anys, i veure que tots encara guar-

dem records de moltes anècdotes viscudes
(era’m la “promoció d’un COU mixte!), després de tants anys, va fer que la vetllada
fos fabulosa. Ser amics de Sant Ignasi era
uns dels temes més “agraïts” i valorats en
tots els comentaris i xerrades.
Però, com a molts dels que van assistir al
sopar els hi feia molta il·lusió tornar a veure el “cole”, varem organitzar un dinar 12
meses després. Ara estem amb la “fase”
d’enviar-nos fotos de nosaltres en el “cole”...
de preparatòria i de batxillerat!
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Concert al Sant Ignasi
Orquestra i Cor de l’Escola
de Música de San Ignacio de Moxos
“Tras las huellas de la Loma Santa:
cantos y danzas barrocas de Amazonia”
miquel gallés magri (P. 1974)

Vocal de l’Associació

Sembla que va ser ahir quan, amb motiu del 75
aniversari de l’Associació, vàrem convidar l’Orquestra i Cor de l’Escola de Música de san Ignacio
de Moxos a celebrar un entranyable concert al
Saló d’Actes de l’Escola.
Uns anys més tard, amb motiu de la seva nova
gira per Europa –tot recordant els magnífics i inoblidables concerts de Barcelona, a Sant Ignasi i a
Santa maria del Mar– ens tornaren a proposar de
repetir-ho. L’Associació, els va tornar a recolzar. I,
tornàrem a gaudir.
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El conjunt Escola de Música – Orquestra – Cor
– Concert sintetitza un apassionant moment de la
història d’Europa i de Llatinoamèrica als segles
xvii i xviii: les Reduccions dels jesuïtes. Un
model de societat caracteritzat aleshores per un
inusual respecte a la persona.
L’any 1996 es va crear l’Escola de Música de
San Ignacio de Moxos, a l’Amazònia boliviana, per
recuperar la música pròpia d’aquests sistemes
socials que semblava talment perduda de manera
irreparable. Síntesi de la música barroca centroeuropea i de les cultures indígenes, l’anomenat
barroc missional va perviure miraculosament
durant dos segles i mig.
Aquesta música, ara recuperada, és un magnífic cant a la natura. En paraules de Ricardo Massun, “s’escolta la naturalesa, la terra”.
La Loma Santa és un lloc mític, el paradís terrenal dels indígenes de Moxos. Terra sagrada que
Déu els havia reservat. La llibertat.
Al llarg dels últims anys la vintena de components del cor i orquestra han fascinat milers de
persones arreu de Llatinoamèrica i d’Europa. Ells
son el testimoni musical d’aquesta història viva
de la que vàrem passar a formar part.

Voluntari per
Fundació
Banc de
Recursos
La Fundació Banc de Recursos busca un
voluntari pel seu departament de Patrocinis,
segons el perfil següent:
• P
 ersona jubilada
• Amb experiència en el món empresarial, en
departament de relacions exteriors o comercial.
• Tasca a realitzar: Recerca d’empreses i concertació de visites per a presentar el programa
“Pont Solidari” i buscar la col·laboració amb
Banc de Recursos
• Suport: Comptarà amb l’assessorament i el
suport directe del director i el responsable de
patrocinis de l’entitat.
• Dedicació: mínim, 2 dies a la setmana
• Preferible: que conegui el Tercer Sector i amb
vehicle propi
Les persones interessades poden trucar:
Tel. 93 217 71 54 (preguntar per Jesús Lanao)
o escriure a l’adreça electrònica:
jlanao@bancderecursos.org

Banc de Recursos és una fundació
sense ànim de lucre que recull
excedents materials d’empreses i
particulars i els envia a països i
col·lectius necessitats
(Tercer i Quart Món).
Missió
La missió de BDR és redistribuir els
recursos existents de forma més justa.
BDR vol també enfortir les xarxes
solidàries (voluntaris, organitzacions no
governamentals, informació mútua, etc.) i
conscienciar els ciutadans de la necessitat
d’un ús més racional i responsable dels
béns materials (basat en el no-consumisme,
la no-destrucció i el no-desaprofitament).
Els països on actuem (ja sigui amb projectes
propis o donant suport a altres ONG) són:
Amèrica del Sud: Bolívia, Perú, Colòmbia,
Equador, Xile, Argentina, Paraguai, Uruguai,
Veneçuela, etc.; Amèrica Central i el Carib:
Nicaragua, El Salvador, Hondures, Cuba,
República Dominicana, etc.; Àfrica: Txad,
Camerun, Senegal, Gàmbia, Marroc,
campaments sahrauís, etc.
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Projecte
Arajuruana
U.E. Arajuruana

Sandra Palli, Ester Salud i daniel franco

Responsables del projecte

QUÈ ÉS ARAJURUANA?
Arajuruana és una escola que forma part del moviment de
Fe y Alegría, un Moviment Internacional d’Educació
Popular, Integral i Social. La seva acció va dirigida al
sectors empobrits i exclosos, i té com a finalitat potenciar
el seu desenvolupament personal i participació social.
El seu àmbit d’actuació es centra en l’Amèrica Llatina i el Carib.
Arajuruana està situada a San Ignacio de Moxos,
a l’amazònia boliviana.
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Fe y alegria

EL NOSTRE PROJECTE

NECESSITATS

Durant els mesos de juliol dels anys 2010 i 2011,
dues mestres de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi,
vam anar a San Ignacio de Moxos a realitzar un
projecte de suport a l’escola Arajuruana.
Durant les estades que vam compartir amb els
mestres de l’escola, vam indiciar diversos projectes:
• Formació d’informàtica bàsica per mestres de
primària i presentació de programes i recursos
educatius interactius.
• Presentació de material didàctic i manipulatiu
elaborat a partir de les necessitats de l’escola.
• Aplicació del material a les diverses aules.
• Suport a les aules i reforç als alumnes amb
més dificultats d’aprenentatge.
• Iniciació d’un gabinet d’atenció a la diversitat
i a les necessitats educatives especials.

Una altra de les nostres tasques ha estat realitzar una avaluació de les necessitats de l’escola
per tal de poder presentar-ho en el nostre context i buscar ajudes per poder millorar-les. Les
necessitats més urgents són:
• Construcció d’un pati pels alumnes de primària i una pista esportiva.
• Realitzar una conservació de l’edifici i de les
aules:
– Vidres a les finestres.
– Tancat exterior.
• Condicionar les aules amb mobiliari i materials:
– Material per l’aula.
– Mitjans tecnològics.
– Fons documental.
• Creació d’un Departament de Pastoral i continuació del gabinet d’Orientació Psicopedagògica.
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estudis
professionals

GOYA

“

als alumnes de realització
Judith Colell

Professora de Realització de Cinema
Àrea d’Estudis Audiovisuals dels Estudis Professionals

Em resulta difícil parlar de la cerimònia dels Goya quan
encara fa tants pocs dies que s’ha celebrat. Eren els meus
primers Goya com a vicepresidenta de l’Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España i la veritat és que va ser
emocionant i alhora vam patir força nervis. La cerimònia dels Goya és
potser l’acte principal que s’organitza des de l’Acadèmia i és un acte molt
important per la promoció del cinema espanyol.

Hi ha una cosa de la que m’agradaria parlar
després de llegir els comentaris que hi ha
hagut després de la Gala. Cada any, i com és
lògic (també passa amb els Oscar i amb altres
premis) es critica o s’alaba cadascuna de les
coses d’una gala d’aquestes característiques.
Evidentment, en un moment de crisi, on la
gent està patint tant, no sembla massa adient
celebrar events d’aquesta mena. De tota manera, si es suspenguessin, probablement les critiques encara serien molt més grans. Com a
futurs cineastes que sou, crec que heu de tenir
una cosa molt clara: la Cultura (si, en majúscules) és la part més essencial de la identitat
d’un país. Un país, sense cultura, no és res, no
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te sentit. Que seria de Catalunya, d’Espanya
i d’Europa sense els seus pintors, escriptors, músics, el segle d’or, el Quixot, Antoni
Tapies…
RES, no seriem res. I es per això que crec
amb totes les meves forces que hem de
recolzar la nostra cultura. I el cinema
actualment forma part de la nostra essència. Explica com som, com pensem, com
vivim, com estimem, en quina llengua parlem, d’on venim i on anem. Pel·lícules
d’autor, pel·lícules comercials, pel·lícules
de gènere, totes hi tenen cabuda i totes son
imprescindibles.
I la nit dels Goya, igual que la dels Gaudi
a Barcelona, amb tot el seu glamour de vestits llargs i catifes vermelles ha de servir
per això:perquè el cinema que fem es doni
a conèixer, perquè se’n parli i perquè poc a
poc anem canviant la imatge negativa que
tenim del nostre audiovisual. Sempre dic
que els francesos em fan molta enveja amb
el seu xovinisme. Les pel·lícules franceses
son sempre les primeres en el top ten de
taquilla. I no és perquè siguin millors que
les nostres. Es perquè ells sí creuen en la
seva cultura i estan orgullosos de ser francesos. O sigui que podríem aprendre la lliçó
i mirar-nos el nostre cinema (el català,
l’espanyol, l’europeu) amb orgull.

... crec amb totes
les meves forces que
hem de recolzar la
nostra cultura. [...]
el cinema actualment
forma part de la
nostra essència.”
Judith Colell

Judith Colell i Enrique González Macho,
president de l’Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, en l’acte de lliurament
dels premis Goya.
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Esport Paraescolar
al Sant Ignasi
Una oferta esportiva i educativa fora de
l’horari lectiu, seguint la proposta del col·legi
oriol parera

Coordinador de Paraescolar esportives

L’esport paraescolar al Sant Ignasi ofereix servei i activitats esportives a aproximadament
1.300 alumnes i les seves famílies, fora de l’horari lectiu i seguint la proposta educativa del
col·legi. Les activitats esportives o modalitats que s’ofereixen van des d’activitats per als
nens i nenes de P5 fins a l’esport amateur-sènior, practicat principalment per antics
alumnes del col·legi.

Així, dins les activitats que el Sant Ignasi
ofereix als seus alumnes, podem trobar el
rotatori d’esports per a alumnes entre P5 i 2n
d’Educació Primària; esports individuals per
a alumnes a partir de 2n d’EP, com l’atletisme o el judo; el patinatge i la natació, que
poden començar a P5, i esports col·lectius
com el bàsquet, la gimnàstica rítmica i estèti-

ca, l’hoquei patins o el futbol, tots els quals
poden ser escollits pels alumnes i famílies a
partir de 2n d’EP.
Les seccions de gimàstica estètica, bàsquet
i futbol tenen, a més a més, representació
d’antics alumnes dins l’esport que s’ofereix
en aquestes modalitats esportives. Així, la
gimnàstica compta amb un equip de noies; el
bàsquet, amb dos equips sèniors femenins,
un masculí sots-21 i un sènior sots-25, i el futbol, amb dos equips amateurs masculins i un
de femení (format principalment per exalumnes i alguna alumna actual).
La secció de futbol té, des de l’escola de 2n
i 3r d’EP fins als alumnes de batxillerat que
participen en la categoría juvenil, prop de
450 jugadors i uns 40 entrenadors, la majoria
antics alumnes i jugadors de la secció. És,
doncs, la secció amb més nombre d’alumnes
practicants actualment.

La secció de bàsquet també té equips masoferir les seves activitats a nenes de P5 i acaba
culins i femenins en totes les categories, des
donant sortida a les alumnes més grans en una
de l’escola (2n d’EP) fins a juniors (alumnes
disciplina relativament nova, anomenada gimde Batxillerat). Es realitza un gran treball de
nàstica estètica.
seguiment de tots els participants, ja que es
Pel que fa als esports practicats de forma
necessita la continuació de tots per garantir el
individual, cal fer èmfasi en les activitats de
bon funcionament de tots els equips.
natació, judo i atletisme, totes elles amb una
Quant a la secció d’hoquei patins, que en
vessant educativa molt marcada i de gran intecerts moments va ser un pilar de les activitats
rès per a totes aquelles famílies que han escoesportives de l’escola, actualment té equips
llit aquestes opcions esportives per als seus
des de prebenjamí (2n EP) fins a aleví (1r i 2n
fills.
ESO). El bon treball realitzat des de la secció
Finalment, des del Servei d’Esport,s
els últims anys ha fet que una secció hisi sobretot des de les Paraescolars
tòrica no desaparegués, com ho ha fet
del col·legi, volem animar-vos
malauradament l’handbol.
a fer ús d’aquesta oferta de
Visit
eu la
La secció de gimnàstica gaudeix
continuïtat educativa a trade bona salut pel que fa al nomvés de l’esport que es proPAR
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El Parvulari
Sant Ignasi-Anglí
va ser fundat
a l’octubre de 1941.
És un centre destinat
a nens i nenes
d’1 a 6 anys.
Concertat
a partir de P-3.

La nostra opció
metodològica se centra
en projectes, racons
i l’àgora, i busca la
motivació de l’infant
adequant-se
al seu ritme
d’aprenentatge.
Els mètodes
d’ensenyament s’inspiren
en els valors de
l’educació ignasiana.

Adscrit a
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi

Més informació a:

Anglí, 61-63 Tel. 93 203 89 25
Fax 93 252 43 42
08017 Barcelona
www.parvsantignasi.com
parvularisantignasiangli@gmail.com
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En el futuro seguiremos siendo
especialistas en asegurar edificios

Mutua de Propietarios
E-mail: comercial@mutuadepropietarios.es
Tel: 93 487 30 20 - Fax: 93 272 03 35
www.mutuadepropietarios.es

