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Francesc
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nomenament com a cap de tota l’Església. També la nostra filial pregària a Déu
perquè no li falti el do de dirigir i consolidar l’Església de Crist.
Donem gràcies a Déu!
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La Compañía de Jesús en España, y en su
nombre el Provincial de España, P. Francisco José Ruiz Pérez SJ, se congratula y acoge con fidelidad y con esperanza el nombramiento del nuevo Pontífice de la Iglesia
católica, Francisco I. Revivimos en un
momento tan trascendente para la Iglesia
como éste, lo que articula nuestro carisma
fundacional: “Nuestro servicio a la Iglesia
sólo será verdaderamente cristiano si está
anclado en la fidelidad a Aquel que hace
nuevas todas las cosas; y sólo será jesuítico
si está unido con el sucesor de Pedro” (Normas Complementarias, 252 & 1).

Los jesuitas oramos por este compañero
nuestro, el ahora nuevo Papa Francisco I,
que realizó parte de su formación jesuítica
en Alcalá de Henares (1970-1971), y por la
tarea que tiene ante sí para toda la Iglesia.
Estamos convencidos de que el Espíritu lo
alentará para continuar, con sencillez y
audacia, la tarea de la nueva evangelización que iniciaran Juan Pablo II y Benedicto XVI. De esa nueva evangelización está
necesitado nuestro mundo para salir de sus
muchas encrucijadas de presente y futuro.
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El nostre testimoni
arreu del món

Editorial
José Manuel Casasnovas roldós (P. 1970)

President de l’Associació

ANTONI ROIGÉ, S.J.
Consiliari de l’Associació d’Antics Alumnes

Una vegada més la nostra revista mostra
temes d’actualitat. Des del comunicat del
Provincial de Espanya de la Companyia de
Jesús sobre el sant pare Francesc (ens sentim
molt orgullosos de la seva elecció, que ens
omple d’esperança), fins a l’anunci del Sopar
de Llenties Solidàries que es farà el 25 d’abril
al nostre col·legi, la recaptació del qual anirà
destinada íntegrament a ajudar la Fundació
Carles Blanch (Centre Sant Jaume de Badalona), amb el fi de mitigar en allò possible la
minva de recursos econòmics provinents de
les institucions, tant públiques com privades,
causada per la situació econòmica que tots
coneixem. Us animem de tot cor a implicarvos-hi, assistint al sopar i animant familiars i
amics a fer-ho també, ja que la causa –tan
propera als Antics Alumnes del Sant Ignasi,
que varem ser fundadors del Centre Sant
Jaume juntament amb l’AMPA i el mateix
col·legi–, s’ho mereix.
Justament, el passat dimarts 5 de març, aprofitant la convocatòria de la Reunió de Voluntaris, es va celebrar al Centre Sant Jaume l’acte
d’inauguració de l’antic hort. L’espai, rehabilitat pels nois de la Brigada d’ACTIVA’T i bate-
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jat com a Jardí Montse Soler i Peix, és un reconeixement a la persona que ha estat durant
quinze anys directora del Centre Sant Jaume i
a la seva tasca. Grau Ussetti, gerent de la Fundació Carles Blanch / Centre SantJaume, ens
parla de la història de la Fundació i dels projectes en què es treballa.

El col·legi Sant Ignasi ja ha arribat als
17.000 antics alumnes. Són encara molts
més en la seva centenària història. Avui,
uns 6.000 antics alumnes són membres de
la nostra Associació.

També hem dedicat aquest número a celebrar els 40 anys de l’inici d’una àrea molt
important de la nostra escola: la Formació
Professional (FP). Són més de 200 alumnes
els que cada curs finalitzen els seus estudis
professionals en las distintes branques que
s’imparteixen al Sant Ignasi: audiovisuals,
hostaleria, turisme, màrqueting, esport i integració social.

Cada any acaben a la vora d’uns 500 alumnes entre els batxillerats i les diferents
modalitats dels estudis professionals. Això
vol dir que el col·legi Sant Ignasi aporta un
cabal important de la joventut que, després
dels estudis universitaris o d’orientació
professional, col·labora en la vida cristiana,
familiar, social i professional de la nostra
societat.

Així i tot, podem valorar que aquesta expansió de la nostra joventut farà bé arreu del
món.
No mirem sols el bé dins de casa nostra.
Esperem que aquesta joventut que
ens deixa també serà capaç de
donar bon testimoni del seu
sentit cristià i professional
en el seu nou destí.

Però aquesta aportació té avui una expansió més externa. Molts dels joves universitaris i professionals, per les actuals circumstàncies econòmiques, han de sortir i buscar
lloc de treball a l’estranger.
Això és una verdadera pèrdua per a la nostra societat. Són gent preparada, ben qualificada. Molt trista i lamentable situació.
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40 anys

de Formació Professional
Carmina solà-Morales

CARMINA SOLÀ-MORALES

Directora d’Estudis Professionals
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

El dia que Sant Ignasi-Sarrià va decidir iniciar la Formació Professional,
va prendre un camí d’intervenció social sense retorn: one-way tiket.
Alguns encara avui no ho comprenen, però prop de 5000 titulats i centenars de professors ho hem pogut viure i apreciar amb l’evolució social
dels darrers 40 anys.

“

Els rostres de les orles
del claustre ens parlen de somnis,
de realitats i de tasca educadora.”

“

Els temps que vénen ens
demanaran més entrega i més
professionalitat: justament això
és el que sabem oferir.”

He tingut el privilegi de poder desenvolupar
tota la meva vida professional lligada a
aquest sector de la formació. Des dels seus
inicis, situats a les aules del semisoterrani,
fins a l’actualitat, en què ocupa gran part del
claustre de la Mare de Déu, he pogut seguir
el creixement de diverses especialitats i la
transformació de l’FP amb les diferents lleis
d’educació. Anant pel carrer, en empreses o
institucions… hi ha sovint algun professional
que em saluda i diu: “Perdona… tu ets la Carmina... oi?”
El dinamisme d’aquest sector de Sant
Ignasi ha estat sempre un tret distintiu, que
ha marcat la cultura de treball i l’atmosfera
en la qual ens movem. Els successius directors, equips directius i el professorat hem
viscut amb passió la tasca formativa dels jo-

ves que volen incorporar-se al món del treball.
Insisteixo que treballar-hi és… una experiència
que marca vitalment.
Sovint ignorat i no sempre ben entès, l’acompanyament per a la construcció de la personalitat professional és un repte difícil, en el qual
intervenen molts actors. L’estudiant, l’entorn
familiar, tots els qui hi treballem de portes endins… i les empreses, que fan una tasca formadora de primera magnitud. L’experiència del
treball in the field és una oportunitat de maduració personal que no es pot aconseguir a les
aules. Avui ja aprofundim en les col·laboracions
Escola-Empresa per al desenvolupament de la
formació dual, que serà sens dubte un camí professionalitzador importantíssim per al futur del
nostre país.
Els rostres de les orles del claustre ens parlen
de somnis, de realitats i de tasca educadora. La
llista interminable de tots els qui heu fet a la
Formació Professional la vostra contribució a
la millora social no s’atura. Els temps que vénen
ens demanaran més entrega i més professionalitat: justament això és el que sabem oferir.

CARMINA SOLÀ-MORALES
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Aprenent
el respecte
Lluís Cortés, s.j.

Consiliari

valors humans que els educadors, inclòs el consiliari, han pogut comunicar.

Lluís Cortés, s.j. Consiliari
En Lluis Cortés va arribar a la Formació
Professional de Sarrià al 1990. Ja tenia molta
experiència en l’acompanyament de joves, i també
de treball colze a colze amb els empleats de
fàbrica. El seu somriure i amabilitat, fruit de la seva
sang mallorquina, s’ha combinat amb una fidelitat
als valors evangèlics, sempre encoratjadora, pel
professorat i els estudiants.

Lluís, quina evolució veus en la Formació
Professional d’ençà que vares iniciar
la teva tasca?
Jo veig que els professors han guanyat seguretat.
Creuen més en la seva missió, i intenten comunicar la formació humana i cristiana que ajudi
els joves a SER en la total extensió de la paraula. Els alumnes que van arribant són fills del seu
temps i de l’entorn social en el qual han crescut.
Han rebut la formació principal dels seus pares
i, per tant, l’escenari és d’una gran heterogeneïtat. Els professors-educadors han hagut d’acceptar aquesta barreja de perfils i acostar-s’hi buscant l’educació humana total. Aquests estudiants
respecten el sentit cristià del nostre centre i els
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Quina ha estat la teva actitud en aquest ambient?
He intentat respectar la manera de ser i de pensar dels estudiants. A voltes he estat tímid, però
mai no m’he sentit desanimat i he procurat comunicar els meus valors humans i cristians a
aquest immens grup que ha passat per la Formació Professional en tants anys. La missió del
Consiliari en un centre com aquest i avui, al
segle xxi, és principalment caminar amb els
joves i el professorat, respectant-los però sense
renunciar als valors cristians permanents de
l’Evangeli. Pel meu caràcter ignasià, sempre he
portat al cor l’ideal humà i cristià que Ignasi de
Loiola volia que tinguéssim els qui treballem a
les escoles que porten el seu segell.
Què creus que ens diria avui Ignasi de Loiola?
Crec que ens demanaria respecte per la manera de ser dels nostres alumnes, sense oblidar
mai que a l’Evangeli hi ha els valors suprems
de la vida. Quan Sant Ignasi enviava algun
company seu a treballar en ambients diversos,
sempre insistia en el respecte a la persona.
Lluís, ens has acompanyat en el camí molts
anys… volem agrair-te tot l’afecte que ens has
mostrat i el recordatori de les grans veritats que
mai no ens has permès oblidar.

Fernando
Rojo
General Manager
Barvikha Hotel & SPA
Promoción 2001 (Restauración)

¿Cómo llegaste a tu actual profesión?
Vocacional; desde pequeño trabajé siempre las
“diadas” en el obrador de Pastelería que estaba en
casa de mis padres y, tras los estudios reglados,
empecé de manera profesional en la Hostelería, en
diferentes Restaurantes y posiciones. Tras unos
años y titularme en Sant Ignasi trabajé en departamentos de Food & Beverage en Hoteles de 5*
nacionales y progresé en administración hasta el
día de hoy donde dirijo mi segundo hotel de la
marca The Leading Hotels of The World, que también
es mi segundo hotel fuera de Europa, todos de 5*
Gran Lujo en calidad de Director General.

¿Qué valores crees que son fundamentales en tu
actual ocupación?
En cualquier profesión la Dirección y la Gestión de
negocios precisa de rigor, dedicación y confidencialidad. En el caso de la hostelería y el turismo además el trabajar con equipos humanos y trabajar
por y para personas requiere tener don de gentes
y saber dirigir “emociones”; inspirar al personal,
dotes de creatividad y hacer del management más
que una actitud un estilo de vida donde siempre
representas a tu empresa-marca.

Hoy, ¿qué piensas de la Formación Profesional?
Muy importante. Recuerdo con especial afecto mi
época de estudiante y siempre aconsejo a mi personal que viene derivado de otros sectores el formarse para mejorar su proyección. La base que da
la FP es la que permite a uno el poder escoger y
progresar, una vez estas dentro del ámbito laboral.
Sin ella es difícil lograr avanzar incluso con gran
dedicación. Se debe entender nuestra profesión
como un aprendizaje continuo, por ello la formación

Fernando Rojo

18 años en la profesión en puestos de management de Hoteles y
Resorts de 5* Gran Lujo; desde la división de Operaciones y Food
& Beverage hasta la Dirección General de Hoteles de la marca
The Leading Hotels of The World en Europa y Rusia. Destacando
el Hotel Casa Fuster 5* Gran Lujo Monumento y en la actualidad
dirigiendo el Barvikha Hotel & SPA en Moscú también de la marca
LHW, primer Hotel de Rusia en celebrar una Master Class y una
Cena de Gala con el Chef Ferran Adrià en 2011 y considerado el
más lujoso de Rusia con la puntuación más alta entre los
LHW de este País.

profesional es la mejor de las herramientas que
posee el sector para garantizar la calidad en los
equipos humanos que deberán gestionar la hostelería y el turismo del futuro.

Describe en tres palabras tu paso por Sant Ignasi
Vocación – Valores – Maestría

Expresa algunos objetivos para la formación de
los jóvenes profesionales.
El objetivo es la satisfacción del cliente: los planes
y estrategia empiezan y terminan con este mismo
objetivo. Ser constante y respetar lo que uno hace
y lo que hacen lo demás: RESPETO y TRABAJO
EN EQUIPO por encima de todo. El futuro de los
hoteles y restaurantes pasa por la tecnología pero
los recursos humanos y la globalidad no pueden ser
reemplazados en nuestro sector; así que la dedicación al personal, una vez se empieza en la escala de
management, es la clave para el éxito. Ilusionarse
con pequeñas metas más que con grandes retos
para disfrutar de la profesión. El sector cambia a
ritmo muy acelerado. Continuar la formación vía
seminarios, masters y asistencia a fórums profesionales y ferias es una máxima una vez terminada la
formación reglada.
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Raimon
Masllorens

Anar més enllà
Consuelo Llin i Marga Domènech

Professores emèrites

Productor executiu de Brutal Media
Promoció 1985 (audiovisuals)

el territori en el qual ens desenvolupem cada
dia sigui més global, més extens i més integrat. No és ja una evolució, és una revolució:
social, tecnològica, econòmica i de valors.

El món sempre ha anat canviant, sempre
ha anat evolucionant. Però els últims anys,
des dels finals del segle XX, el procés s’ha
accelerat i qüestions que havien resistit el
pas del temps durant molts anys han
sofert canvis i desaparicions amb un ritme
i una velocitat com no s’havien vist en el
passat.

Les possibilitats dels humans de desplaçar-se,
la realitat de poder establir una comunicació
d’un punt a un altre de la Terra amb imatge i
so i en temps real, entre altres coses, ha fet que
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I això vol dir:
•Q
 ue no sempre trobarem com abans
punts de referència en el passat per enfocar el futur.
•Q
 ue la nostra actitud ha d’ésser cada
cop més proactiva davant un horitzó
canviant.
•Q
 ue cal tenir iniciativa tant per dur a
terme un projecte professional com per
enfrontar-se a la vida amb il·lusió, passió i entusiasme.
•Q
 ue la base que rebem en la nostra formació acadèmica, és una eina per ajudar-nos en el canvi continu de l’entorn,
a aprendre a veure les oportunitats i a
ser creatius, sense por d’assumir riscos.

Com has arribat a la teva actual professió?
Jo vaig començar a estudiar FP (Imatge i so) amb
14 anys i completament de rebot. Era mal estudiant i llavors hi havia la sensació, als mateixos jesuïtes, que si no eres bo per als estudis millor que
seguissis aquest camí. Però vist amb el temps tinc
la sensació que vaig tenir sort. Primer m’agradava
la fotografia, d’aquí vaig voler ser director de cinema i finalment vaig començar a fer tasques de
producció, que ara és el que més faig.

Quins valors creus principals en la teva tasca
actual?
Considero que un productor hauria de ser una
suma de molts valors. Per mi el més important
seria tenir criteri. És necessari per triar i desenvolupar qualsevol projecte i per formar l’equip
de persones que finalment seran l’actiu més important a l’hora de portar a terme la producció.
En segon lloc, seria ser una persona amb cultura
i coneixements. I en tercer, tenir un sisè sentit
per saber comprendre què és el que vol veure la
gent i quin serà el millor enfoc perquè una història pugui connectar.

Raimon Masllorens

Va començar la seva carrera com a realitzador
a Televisió Espanyola. Al 1988 va fundar
La productora des d’on produeix i realitza
diversos programes televisius, sèries, tv movies i
llargmetratges cinematogràfics. Al 2005 la
productora passa a formar part del grup Lavinia,
i en Raimon Masllorens entra al consell de
direcció del grup. Al 2009 posa en marxa el seu
nou projecte empresarial, Brutal Media.
Enguany, la seva pel·lícula per a televisió
Tornarem ha rebut el Premi Gaudí.
Brutal Media treballa actualment per portar a la
pantalla la novel·la històrica Victus d’Albert
Sánchez Piñol.

Avui, què penses de la Formació Professional?
La formació professional és un magnífic començament, molt més flexible que altres
estudis, però recordeu que la sortida de l’Escola no és el final de l’aprenentatge, si més
no, és el començament d’una altra etapa de
formació contínua, en què la potenciació del
coneixement de llengües facilitarà l’adaptació a l’entorn canviant, al llarg de tota la
vostra vida de treball.

Crec que no hi ha dues persones iguals i per tant
tampoc no hi deu haver dos recorreguts formatius
iguals. Dit això, crec que l’FP és una gran sortida
per a moltes persones. Jo només aconsellaria, a dia
d’avui, seguir estudiant alguna altra cosa després.

Descriu el teu pas pel Sant Ignasi en tres
paraules.
No puc fer-ho en tres paraules perquè per mi hi
ha dos Sant Ignasi. El de l’Educació General Bàsica, del qual francament no hi tinc gaires bons
records i el de la Formació Professional que va ser
un alliberament i que aconsellaria a tothom.

Expressa alguns objectius per a la formació
dels joves professionals.
Ja he dit que penso que cada persona necessita
adequar el seu camí. Però en general no crec en
l’acumulació d’estudis per sumar títols. Als meus
fills els aconsello que facin coses, que no parin;
que acumulin experiències i que viatgin. Crec que
és molt bo llegir, veure cinema, teatre, però també
discutir i debatre. En poques paraules: anar amb
els ulls i la ment ben oberts.
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Felipe de Salvador

Vinyet González

Responsable administrativo, contable y fiscal
Bartolomé & Briones S.L.P.

Coordinadora de RRHH - Dolce Sitges
promoció 2003 (ICTUR) / promoció 2006 (TSI)

promoció 1982 (administració)

mans. Ja de tornada a Sitges em van comentar
que hi havia una vacant de l’hotel Dolce Sitges.
No vaig dubtar a participar en el procés de selecció i... Voilà!

vinyet gonzález

El 2003 va acabar el grau superior d’Informació i
comercialització turístiques a Sant Ignasi i va
continuar la seva formació universitària en Turisme
també a l’escola. Va iniciar la seva carrera
professional al Best Western Hotel Subur Marítim
de Sitges compaginant la feina amb els estudis al
Sant Ignasi. Després d’una estada al departament
de Recursos Humans de l’Hotel Conrad a
Brussel·les, va continuar desenvolupant la seva
carrera professional al Dolce Sitges on ha treballat
fins a l’actualitat en el departament de Màrqueting i
com a coordinadora de Recursos Humans.

Quins valors creus principals en la teva tasca
actual?
Tot i que ja fa temps que molts seleccionadors
han començat a deixar de banda els currículums
dels candidats en un segon pla, per intentar buscar en ells característiques i actituds que van
més enllà del que diu un paper, tenir una bona
experiència professional i una excel·lent formació són valors molt importants. Es busquen candidats que sàpiguen gestionar equips, que prenguin decisions, que siguin capaços d’assumir
responsabilitats i, sobretot, que siguin flexibles,
compromesos amb l’empresa i honestos.

Avui, què penses de la Formació Professional?
Amb l’FP, una persona que acaba l’ESO pot triar una formació de Grau Mitjà i d’aquí ja pot
passar al món laboral o, si ho prefereix, pot continuar els seus estudis amb un Cicle Superior.
Després pot treballar o anar a la Universitat.
Però, el més important és que tots ells finalitzen
amb una molt bona formació tant teòrica com
pràctica. Les empreses cada cop més valoren que
les persones estiguin qualificades i és per això
que crec que s’ha de seguir fomentant l’FP.

Descriu el teu pas pel Sant Ignasi en tres
Com has arribat a la teva actual professió?
Vaig iniciar la meva formació en el sector del
Turisme al 2002 mitjançant el Grau Superior d’Informació i comercialització turístiques i vaig continuar amb la Diplomatura en Turisme. Un cop
finalitzats aquests estudis, des del departament
Escola-Empresa, em van donar l’oportunitat de
realitzar un stage de pràctiques a Brussel·les, a
l’hotel Conrad Brussels. Aquesta va ser la meva
primera experiència en el món dels recursos hu-
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paraules.
Responsabilitat, innovació i treball en equip.

Expressa alguns objectius per a la formació
dels joves professionals.
Animo els alumnes d’FP a aprofitar al màxim la
formació pràctica ja que a part de ser una eina
clau per saber si realment és la feina a la qual es
volen dedicar, és una gran oportunitat per donarse a conèixer en una empresa. Quan més interès
mostrin, més valorats seran per les empreses i
això sovint facilita la inserció al món laboral.

¿Como has llegado a tu actual profesión?
En la antigua E.G.B. ya mostraba predilección
por los números antes que por las letras. Y gracias
a la Formación Profesional rama Administrativa
que me dio a conocer la contabilidad, escogí esta
profesión que sigo ejerciendo en la actualidad.

¿Qué valores crees principales en tu tarea
actual?
Independientemente del valor común que creo
ha de haber en cualquier tipo de trabajo, ya seas
un jardinero del Ayuntamiento o un gerente de
una multinacional, que es la profesionalidad, creo
indispensables para mi profesión la integridad y
la confianza. Para alguien que “maneja” un material tan “sensible”, y hoy en día aún más, como
son los números de una empresa o negocio, éste
ha de transmitir una imagen de confianza e integridad en los demás.

Hoy, ¿qué piensas de la Formación Profesional?
Es un concepto muy bueno y, si me apuras, muy
necesaria para determinadas profesiones. Hay trabajos que requieren más práctica que teórica, y
otros que requieren una teórica más específica y
no tan general. Y la Formación Profesional te da
ambas cosas.

Describe tu paso por Sant Ignasi en tres
palabras.
En mi caso fue muy constructivo, y fantástico, mi
paso por el Sant Ignasi de Sarrià por dos motivos:
el primero porque encontré un aliciente para seguir estudiando (la contabilidad), y el segundo
porque tuve la suerte de coincidir con un buen
cuadro de profesores durante los cinco años que
estuve. (Hablo en general, ya que también hubo
que no fueron de mi agrado).

felipe de salvador

Al salir de la Formación Profesional empecé a trabajar en
una gestoría donde pude familiarizarme a nivel fiscal y
contable con la pequeña empresa. Con el tiempo entré a
trabajar en una empresa mediana de distribución de
productos audiovisuales de la marca Panasonic a nivel
estatal, en el departamento administrativo trabajando
desde el control de stocks hasta confeccionando informes
para la empresa matriz, hasta que se disolvió la empresa
por la finalización del contrato de distribución exclusiva.
Posteriormente estuve trabajando en diferentes empresas
de distintos sectores que van desde los servicios hasta
fábricas, siempre en el departamento de administración y
contabilidad. Finalmente, y por motivos personales, me fui
a trabajar a un bufete de abogados de tamaño medio
como responsable del departamento administrativocontable-fiscal, y en el que estoy actualmente.

Expresa algunos objetivos para la formación de
los jóvenes profesionales.
Desde mi perspectiva actual, opino que el principal objetivo es la profesionalidad. Alguien dijo
una vez: “Haz lo que quieras, pero lo que hagas
hazlo bien”. También añadiría la preparación
como un objetivo a tener en cuenta.

292 estol

15

anys

formació
professional

Anotacions des del claustre
alfonso reyes

anys

Professor

formació
professional

En l’àmbit cultural i educatiu, a la dècada
dels anys 70, a iniciativa del seu director
Rafael Méndez, es va configurar un claustre, equip humà dinàmic i il·lusionat, amb
la missió d’encetar i consolidar un projecte que responia a l’obertura social del Sant
Ignasi – Sarrià: La Formació Professional.

Joves universitaris, professionals en actiu de les
especialitats ofertes, jesuïtes, persones dedicades al treball social i companys/es de serveis
conformàvem un grup convençut del que fèiem
i amb l’objectiu de donar alternatives d’inserció
professional als alumnes que optaven per la nostra proposta.

Amb un ampli marge d’autonomia, un molt
bon ambient de treball i convivència i intervenció en les decisions que afectaven el col·lectiu,
intentàvem dignificar els estudis de Formació
Professional, llavors no gaire prestigiats socialment.
Teníem força clar que eren prioritaris l’atenció i acompanyament dels alumnes, l’orientació
professional, la relació amb les famílies i obrir
els corresponents camps d’inserció a les empreses dels diferents sectors industrials i de serveis.
La presència de professionals en actiu, conjugada amb persones de l’àmbit acadèmic, enriquia la proposta ja que, a més a més de les
aportacions personals, ens permetia estar al dia
dels coneixements exigibles i aconseguir estades de pràctiques a les diferents institucions
professionals.
Molt bona disposició, actitud de formació
contínua, competència, versatilitat i força creativitat crec que eren trets intrínsecs a les persones que interveníem en les accions formatives.
L’augment de la demanda i l’ampliació de
l’oferta d’estudis va fer, cap als 80, que ens haguéssim de dotar d’una estructura i assignació
de responsabilitats específiques, per atendre
convenientment les exigències pròpies de les
finalitats i activitats d’un centre educatiu de les
nostres característiques.
Accions proposades per la Delegació d’Educació de la Companyia de Jesús també facilitaven el contacte i l’intercanvi d’experiències i

idees amb companys i companyes de les altres escoles d’FP, l’ETP del Clot i Joan XXIII, veient que
la majoria de diferents situacions i reptes que
se’ns plantejaven eren comuns i que era recomanable, necessària, una relació continuada.
Com és sabut, hem treballat en diferents marcs
legislatius (LGE, LOGSE, LOE) essent un canvi
significatiu la reducció de la durada d’estudis i els
canvis en l’edat i provinença dels alumnes, plantejant el repte de redefinir les intervencions per
no ser tan sols un ens d’instrucció sinó educatiu
en el sentit més ampli que això suposa.
El Congrés de Pedagogia del 2004, el treball en
xarxa, els nous objectius i estratègies crec que han
facilitat el treball conjunt dels diferents centres
que conformen l’actual oferta de Formació Professional de Jesuïtes Educació.
Ja fa un temps han aparegut dificultats afegides
en les condicions objectives de treball que potser
fan necessàries una reflexió i autoafirmació de la
nostra tasca per no perdre de vista que hem de
dijous
continuar al servei de les persones que confien en
nosaltres, acomplir i potser ampliar les expectatives de totes les persones agents de l’activitat edua les 19:00 h
cativa.
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Des de la perspectiva que dóna el temps, constatant la promoció personal i professional de les
persones que han acabat estudis i el bon record
que guarden de la seva estada amb nosaltres, penso que els esforços dels integrants de la comunitat
educativa en els diferents períodes, han valgut la
estudis professionals estudis professionals estudis professionals estudis professionals
pena.
I per professionals
molts anys!! estudis professionals estudis professionals
professionals
estudis

Reserva
data!
Celebració
dels 40 anys
de la Formació
Professional
a Sant Ignasi

6 de juny

estudis
professionals
integració social esport

estudis profe

audiovisuals màrqueting estudis professionals
estudis professionals estudis professionals estudis professionals estudis professionals hostaleria turisme estudis professionals

professionals estudis professionals estudis professionals estudis professionals estudis professionals estudis professionals estudis professi
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Fundació Carles Blanch / Centre Sant Jaume

D’un somni fet realitat
a la necessitat de tornar
a somniar
Hola! Em presento. Tinc 15 anys i us escric des
de Badalona. Vaig arribar a aquesta ciutat gràcies a Càritas Diocesana. Els meus pares i gran
part de la meva família viuen a Barcelona i
aquí només hi tinc dos cosins.
Tots aquests anys he pogut gaudir del
suport incondicional de gran part de la meva
família de Barcelona, ja que som pocs a casa i
volen garantir que tot vagi bé i que ens puguem
desenvolupar i créixer amb força.
Quan jo tenia aproximadament 5 anys, la
nostra família a Badalona havia crescut bastant. Gràcies a uns familiars de Barcelona, vam
poder deixar el que havia estat casa nostra fins
al moment i vam gaudir d’un trasllat a una
nova vivenda, rehabilitada per ells, més gran
i condicionada que ens garantia unes millors
condicions.
Aquesta nova llar ens va permetre estabilitzar-nos i fer-nos grans. Crec que he tingut la
sort de veure néixer i créixer en ella nous companys de viatge i amb vida pròpia durant
aquests darrers 10 anys.
Actualment, la casa se’ns ha quedat petita.
No hi cabem. Ens hem fet grans i tenim ganes de
poder desenvolupar-nos, de seguir formant-nos
i preparant-nos per la societat que ens espera.
Malgrat això, prefereixo explicar-vos les
possibilitats de futur que tenen els nois i noies
que cada dia entren per la nostra porta perquè
crec que si treballem entre tots i unim esforços
podrem possibilitar un avui i un demà més just

per a tots i totes. Són nens i joves capaços de
riure, de transmetre felicitat i amb ganes de
canviar la seva pròpia realitat. I si provem de
donar-los un cop de mà entre tots?
Sóc el Centre Sant Jaume! La meva família
d’origen és el Sant Ignasi Sarrià i tota la Comunitat Educativa. Els meus cosins a Badalona
són la Fundació La Salut Alta i l’Esplai Lluís
Mª Chanut. Des de Badalona, intentem buscar
la manera d’incidir en la realitat d’aquests nois
i noies que atenem, però sabem que sols, avui
dia, no podrem transformar-ho.
La recent i actual crisi econòmica ha provocat l’augment de les necessitats socials dels
col·lectius amb els que treballem. Les diferents
administracions públiques, en canvi, es veuen
cada vegada menys capaces de garantir les
atencions més bàsiques als seus ciutadans i,
en conseqüència, de col·laborar amb les entitats del Tercer Sector que volem transformar
aquesta injusta situació que afecta als més
febles de la societat: els infants!

“

Un espai d’esperança,
de formació, de comunicació,
d’escolta obert a tots aquells,
grans i petits, que viuen en una
situació difícil, perquè un dia
trobin el «tresor» que porten dins
i descobreixin que son una peça
important en aquest mon que
ens envolta.”
Montse Soler i Peix,
Directora del Centre Sant Jaume 1997-2012

El següent gràfic intenta mostrar-vos el
descens dels ingressos de l’administració
pública al Centre Sant Jaume a través de subvencions o convenis dels darrers exercicis i la
necessitat de cercar vies de finançament privades que cobreixin l’atenció dels nois/es que
atenem des del Centre.

EVOLUCIÓ DELS INGRESOS CENTRE SANT JAUME
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“

El Centre Sant Jaume
és la posada en pràctica
de la defensa per a la igualtat
d’oportunitats.”
Rocío Humet, Cap de Projectes del CSJ

Amb aquest motiu, des de la Fundació Carles Blanch i el Centre Sant Jaume creiem que
els membres de l’Associació d’Antics Alumnes
Sant Ignasi-Sarrià sou una peça fonamental
per facilitar i apropar els nois i noies als seus
processos d’inserció sòciolaboral.
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Les possibles vies de col·laboració entre
Antics Alumnes i el Centre Sant Jaume són
múltiples. Creiem que és important iniciar un
procés que ens permeti difondre l’acció dels
nostres projectes a l’Associació per tal que els
milers de persones que en formeu part pugueu
possibilitar el creixement i la formació dels
nois i noies que ajudem des del Centre Sant
Jaume.
Actualment estem formant una Brigada de
8 nois en l’àmbit del manteniment d’edificis
que voldríem poguessin tenir experiències
pràctiques en empreses. Creieu que podrien
encaixar en el vostre entorn empresarial?
Ara més que mai, se’ns presenta el repte i
la necessitat de somniar plegats una societat
diferent, uns nous models de relacions personals i econòmiques. Ara bé, els nostres propis
somnis no poden deixar al marge aquells que
també somnien però que no han gaudit de les
mateixes oportunitats ni comoditats a la vida.
Tenim la oportunitat de fer realitat somnis
petits i grans, de gent propera i de persones
que vénen de molt lluny amb el desig de transformar en el nostre país les seves vides cap a
unes condicions de realitat millor. Ens agradaria comptar amb el vostre suport i és per
aquest motiu que us convidem a posar-vos en
contacte amb nosaltres per informar-vos de les
nostres necessitats i/o oferir-nos la vostra ajuda. T’animes? Somnies? M’ajudes? Esperem
que sí!

A Sant Ignasi creiem que junts
podem canviar les coses

Primer sopar de

Llenties Solidàries

Ajuda a la Fundació Carles Blanch
Us esperem el proper dijous 25 d’abril
a les 21:00 h a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Entre tots podem fer que les coses canviïn
Donació per assistent: 25 €
Assistent junior: 15 €

www.llentiessolidaries.com

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

¡Ya son 46.000!
cristina porta (P. 2005)

Vocal de l’Associació

Si el año pasado os decíamos que habían 39.000 razones para
hacerse socio de la Asociación de Antiguos Alumnos, este año
estamos orgullosos de poder decir que ya son 46.000 razones.

dissabte 4
de maig de 2013

dia de l’antic

divendres 3
de maig de 2013

dia de l’antic

festa jove

pica-pica a les 21:00 h

2008
celebració dels 5 anys

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
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Un año más, hemos colaborado con la Fundació Sant
Ignasi aportando 5.500€ y hemos vuelto a becar con
5.000€ a un alumno del colegio para que tenga la
oportunidad de cursar 1º y 2º de Bachillerato.
En cuanto a fundaciones externas al colegio,
hemos seguido colaborando con Entxartad, cuya
labor os explicamos también en otro apartado. También con la Fundació La Vinya, La Salut Alta y la
Associació Educativa Integral del Raval que trabajan
con jóvenes en riesgo de exclusión social en diferentes zonas del área metropolitana de Barcelona.
Nos ha hecho especial ilusión poder aumentar la
aportación a la Fundació Carles Blanch, que coordina
el Centre Sant Jaume (de 10.000 a 15.000€). Como ya
os explicamos en otro artículo de este mismo número,
en este centro están pasando por un momento complicado y por ello estamos reforzando el apoyo económico desde todos los flancos posibles.
Otra novedad de este año ha sido el granito de arena que hemos aportado a Endowment Found con
5.000€. Este fondo que nace con el apoyo de la Fundación Sant Ignasi, la Asociación de Padres de Alumnos y nuestra Asociación tiene el objetivo de becar a
alumnos de Bachillerato a partir del rendimiento de
las donaciones aportadas. Con la colaboración y la
implicación de todos, se ha conseguido pasar la barrera de los 50.000€, cada vez está más cerca el día en
que los primeros alumnos se puedan empezar a beneficiar de este ilusionante proyecto.
Como última novedad y entre las solicitudes de
colaboraciones que recibimos, decidimos dotar con
3.000€ a la Fundació per a joves La Carena. Esta fundación trabaja desde hace 4 años desarrollando Programas de Cualificación Profesional Inicial en las

áreas de cocina y electricidad/fontanería, dando la
posibilidad a aquellos jóvenes que más difícil lo tienen de recibir una formación que les permita aspirar
a un futuro mejor. En este caso, desde La Carena solicitaban la cantidad comentada para poder asumir los
gastos de ampliación de la cocina para elevar el nivel
y la calidad de formación en este campo.
Todo lo explicado no hubiera sido posible sin la
ayuda que suponen todas y cada una de vuestras cuotas anuales. Así que desde la Asociación os animamos
a seguir colaborando y a que difundáis el mensaje a
aquellos que aun se plantean si su aportación tiene
alguna utilidad.
El compromiso de todos por pequeño que parezca
suma una gran fuerza hacia una sociedad un poco
más justa, nos queda mucho por hacer pero las aportaciones de este año demuestran que juntos podemos
hacer mucho.
Aportación Social
Beneficiario/a

aportación

Fundació Carles Blanch (CSJ)

15.000 E

Fundació Sant Ignasi

5.500 E

Beca Bachillerato

5.000 E

Endowment Fundació

5.000 E

Enxartxad (Colegio Ch Lwanga)

4.000 E

Fundació La Vinya

3.500 E

La Salut Alta

3.000 E

La Carena

3.000 E

Associació Raval

1.200 E

Altres

0800 E

TOTAL

46.000 E
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antics
noticiari
matrimonis
Juan Carlos Ros Brugueras
Sonsoles Sampere Led

Laura

Núria Tintoré Butiñà

Ricardo De Alfonso Carreras
1979

Natalia Tovar Gomis

Marc Raventós Agustí
Andrea Garí Perera

1997
2000

Clara Raventós Agustí

1999

Luis Delgado de Robles

Àlex Raventós Agustí
Lamia Molato

Maria

David Prous Blancafort

2000

Tercer fill
Victor

2000

1996

Alex Barba Cuscó

Inés Boj Indurain

1994

naixements

defuncions
antics

Primer fill

1935

Alejandra

Antonio Fernández-Goula López

Xavier Sisternas González
Elisabeth García Böhninger
Arlet

Josep Planell Domènech
Judith Sala Emilio
Rosa

Joan Casals Simó
Rosa Espinós Alegre

1987

Manuel Ribas Piera
1989

Gloria I Ester

Santi

Mónica Umbert Van Roessel
Sergio García Guillén

1944

Pere Miró Plans
1950

2002
2003

Segon fill

Oscar Serra Pifarré
Gloria Montobbio Costa

1941

Juan Manuel Garriga-Nogés Conde
1952

Alfonso Pérez Peñasco
1954

Francisco Aguilar Ferrer
1985
1989
1996
1996

1959

Eugenio Trías Sagnier

defuncions
familiars
Angelita Bertrán Quera, mare de

Antonio Tarradellas Bertrán
Miguel Tarradellas Bertrán
Jaime Tarradellas Bertrán
Alberto Tarradellas Bertrán
Félix Tarradellas Bertrán
Juan Alegre Marcet, pare de

Juan Alegre Roselló
Sebastià Alegre Roselló
Cayetano Alegre Roselló

Fernando Trías Sagnier
Jorge Trías Sagnier
Miguel Trías Sagnier

CICLE DE CONFERÈNCIES
D’ACTUALITZACIÓ PERSONAL

1966
1966
1974

CONFERÈNCIA

Pedro Miró Roig
Josep Miró Roig
Ignasi Miró Roig

La nova província d’Espanya
P. Lluís Magriñá, SJ
Provincial dels Jesuïtes de Catalunya

1966
1968
1969
1973

Pere Miró Plans, pare de
1970
1971
1989

30|05|2013
Sala Lluís Espinal
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
A les 19:30 hores

Francisco Aguilar Ferrer, pare de

Montserrat Aguilar Bonet

Pere de la Fuente Collell
Camilo Montesino-Espartero Julià

Maria-Claustre Vicens Reig, mare de

Celeste Riera Díez

ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI

Antonio Fernández-Goula López, pare de

Antonio Fernández-Goula Pfaff
Ignacio Fernández-Goula Pfaff
Luís Fernández-Goula Pfaff
Juan Fernández-Goula Pfaff

Propera
conferència

1965
1968
1969

Eugenio Trías Sagnier, germà de

1964

1979

1961
1963
1969
1974
1979

Antoni Soler Vicens

1981
1984

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Retiro

Sé tú mismo,
pero siempre desde mí

Consell

de Delegats
José Manuel Casasnovas roldós (P. 1970)

President de l’Associació

Cristina Porta Ferrer (P. 2005)

Com cada any per aquestes dates, el passat dimarts 5 de febrer es va
celebrar a la Sala Lluis Espinal del nostre col·legi, el Consell de Delegats
amb l’assistència de més de 50 delegats de les diferents promocions.

Empezamos con una lectura del libro del
Profeta Isaias (43, 18-21) que parece de
rabiosa actualidad: “no recordéis más el
tiempo pasado, no penséis más en las cosas
antiguas; estoy a punto de hacer algo nuevo
que empieza a nacer, ¿no os dais cuenta?”.
En estos momentos en que hay tanto de que
lamentarse, el Evangelio nos da fuerzas para
no mirar atrás, no pensar en lo que tuvimos
y nos anima a caminar siempre hacia adelante y ver hasta las adversidades como oportunidades para empezar una nueva etapa.
Después, otro momento de meditación de
la mano de Melloni SJ escuchando el pasaje
de Jesús y la mujer adúltera. En éste, Jesús
Un año más disfrutamos del retiro ofrecido

reta a los acusadores a que tire la primera

desde la Asociación de Antiguos Alumnos.

piedra aquel que esté libre de pecado. En

Algo más tarde de las 10 ya estábamos todo

nuestro día a día, nosotros somos nuestros

el grupo bajo la tutela de Xavier Melloni SJ

jueces más severos. A veces eso nos paraliza

intentando dejar al mundanal ruido fuera de

y no nos permite avanzar. Como Jesús le dice

La Cova. Empezamos con un rato de silencio,

a la mujer adúltera, a nosotros también nos

viéndolo como un espacio amable que nos

perdona y nos anima a continuar. Debemos

permitiera vaciarnos de todas nuestras pre-

ser valientes y ser plenamente nosotros; ple-

ocupaciones y prepararnos para un día dedi-

namente quienes estamos llamados a ser.

cado a la reflexión.

Atrevámonos y aceptemos es don.

26 estol 292

Entre d’altres intervencions, cal destacar:
• La del nostre secretari, Enric Rebés, que
ens va fer una petita exposició sobre les
reunions anuals d’antics alumnes dels col·
legis de Jesuïtes, tant nacionals com internacionals.
• La Cristina Porta, encarregada de l’àrea
social i pastoral, va fer un resum de les
aportacions que aquest any la nostra Associació ha fet a diverses institucions. En
aquest mateix Estol ho trobareu tot molt
ben explicat.
• En Josep M. Marqués, tresorer de l’Associació ens va posar al dia sobre la situació
financera d’aquesta nostra Associació.
• En Joaquín Acha va tornar a recalcar la
importància de l’Endowment Fund (Fons
de Beques per a estudiants del Col·legi Sant
Ignasi) Recordeu: “El seu futur es a les
teves mans”.
Per acabar aquesta trobada, tots ens varem
reunir al menjador de l’Escola d’Hostaleria
on, com sempre, els nostres futurs antics
alumnes de l’àrea d’Hostaleria, ens van servir
un sopar esplèndid.
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La nostra gran família

María Belón
Promoció 1983

María Belón
Su vivencia en el tsunami de Tailandia en 2004 ha
inspirado la película Lo imposible, ganadora de del
premio Goya a mejor dirección y nominada a los
Oscars en 2013.
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Cuéntanos que recuerdos tienes de tu paso del
colegio, y si hay algún aspecto en especial que
quisieras destacar.
Recuerdo en primer lugar lo imponente del colegio
en sí, la belleza de sus dos torres “y media”, los
ladrillos rojos, los pasillos y ventanales enormes.
Recuerdo el contraste entre el silencio de los pasillos y el bullicio brutal cuando sonaba la campana.
Tengo un especial recuerdo de dos profesores que
marcaron mi vida: Tanuca, mi profesora de Literatura, me enseñó a adivinar el arte y el misterio de
la vida detrás de los textos, los autores y las poesías
(y también recuerdo lo duro y difícil que fue para
mi alejarme de las asignaturas de “letras” por lo
absurdo de nuestro sistema educativo que guillotina los intereses individuales generando divisiones
artificiales. Yo quería ser médico pero nunca entendí porqué no podía seguir tomando literatura…tengo la suerte de que mi hijo Lucas ha estudiado
en el sistema de “Bachillerato Internacional”, hoy
estudia medicina en Londres pero pudo seguir con
la literatura hasta el último curso. Y por otro lado
recuerdo a mi profesor de Filosofía –ahí va el nombre– Akordagoikoechea Goikoechea. Con el pude
seguir “buceando” por los misterios de esto que es
vivir. Era muy exigente, muy disciplinado y lo más
hermoso es que nos obligaba a pensar, a discutir, a
cuestionar...
Y el recuerdo más constante es el de subir la cuesta
de la calle corriendo en el último minuto para no
llegar tarde...
En algún artículo en prensa, el director de la película
afirma que “me gusta pensar que en nuestra película
no hay un tsunami, sino dos. Uno es físico, brutal y

miserable. El otro es emocional, tierno y colosal”.
Tu que has vivido con tu familia este
extraordinario suceso, qué querrías compartir con
nosotros de ambas visiones de lo que viviste?
Como seres humanos no hay experiencia que
viva el cuerpo que no viva el espíritu y viceversa. Somos una unidad. La brutal experiencia de
dolor, shock, asfixia, angustia fue corporal, pero
el espíritu -los psicólogos prefieren limitarlo a
la mente, pero yo creo que es mucho más que la
mente lo que queda afectado- resiente igualmente los golpes recibidos.
Todos los que tuvimos la inmensa suerte de salir
vivos –y en nuestro caso fue milagrosamente
toda la familia– tuvimos más o menos heridas y
consecuencias físicas que tomaron determinado
tiempo en curar. También nuestra alma tuvo que
asumir la experiencia, nuestra mente tratar de
recolocar los miedos y nuestro espíritu recoger
y recomponer sus fuerzas. Eso lleva un tiempo,
requiere una paciencia hasta que regresas a una
determinada “normalidad”. Una cosa está clara, nunca vuelves a ser quien fuiste, porque el
aprendizaje es majestuoso.
Posteriormente a la entrega de los Goya,
manifestaste que “daríais el premio a quien
corresponde, con mucho dolor en el alma porque
la tentación de quedárselo es muy grande, pero
irá a los verdaderos premiados”, lo que sin duda
te ensalza. En relación a lo anterior, cuáles son
los sentimientos que perduran en vuestra familia
de haber vivido esta dramática experiencia?
Como os digo en la pregunta anterior, lo que
perduran son cinco seres. “Renacimos” ese 26
de Diciembre de 2004. Perdura una consciencia
más amplia de lo que es vivir, del sentido de la
vida, de la fuerza del espíritu humano, perdura
un agradecimiento inmenso por cada día de
vida y también perdura un complejo y profundo
dolor por haber sido tan afortunados (de nuevo
aquí los psicólogos dirían que es “culpa del
sobreviviente”. Y yo digo que no, que es algo
mucho más complejo y profundo que una culpa…es un dolor de impotencia, por saber que no
puedes “intercambiar” tu suerte.)
Mis hijos, que en el momento de la experiencia
tenían 10, 7 y 5 años son ahora jóvenes de 19, 16

y 13 años. Los tres tremendamente comprometidos con
la vida y con el compromiso
de dar lo mejor que son día
a día.
Que enseñanzas sacas de
la experiencia vivida que
puedas recomendar a
nuestros lectores?
Es muy complejo responder esta pregunta.
Yo no tengo “consejos”
de vida para nadie.
Solo puedo decir que
para nosotros el futuro NO existe. Que
“HOY y AHORA” es
toda nuestra verdad.
Que vivir con esa consciencia hace
todo más fácil, más comprometido, más valiente.
En cuanto a la educación de los hijos, yo siempre fui una madre “dura”, me importó mucho
que mis hijos fueran fuertes, valientes, capaces
de enfrentar lo difícil y complejo de la vida con
poco espacio para la “queja y el no puedo” tal y
como me enseñaron mis padres a mi. Ese día
todo cobró sentido. Mis hijos se comportaron
como verdaderos valientes, generosos, responsables, y siempre sentiremos -tanto mi marido
como yo- un tremendo orgullo y satisfacción de
las personas que ahora son. Ahí sí va un consejo
para los padres: haced de vuestros hijos instrumentos de la vida, prepararlos para la dificultad
porque, lo queramos o no, nos guste o no, ellos
tendrán que enfrentarse a los tsunamis de la
vida solos. El mayor regalo que podemos dejarles es su propia fuerza.

“

El mayor regalo que
podemos dejar a nuestros
hijos es su propia fuerza”

maría belón
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La Resurrección:
el inicio de nuestra fe cristiana
José Ignacio González Faus, SJ

Teólogo

En sólo el tiempo de una charla no podemos tratar todas las preguntas
referentes a la investigación histórica porque son muchas, y no hay
demasiados acuerdos ni entre aquellos investigadores que creen en la
resurrección de Jesús.

José Ignacio González Faus, SJ
(Valencia, 1935). Teólogo español. Jesuita (1950)
y sacerdote (1963), desde 1968 es profesor en la
facultad de teología de Barcelona. Conocedor de
Latinoamérica, defiende la aspiración popular a
la libertad y a la justicia. Entre sus obras, cabe
mencionar La humanidad nueva. Ensayo de
cristología (1974), Acceso a Jesús (1979), Clamor
del Reino (1982) y El proyecto hermano (1989).
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Sí podemos decir, porque ha sido muy analizado, que nunca en ningún otro lugar ni tiempo y en todo lo que se ha afirmado sobre el
más-allá, nadie ha anunciado algo similar a lo
que confiesa el cristianismo cuando habla de
la resurrección de Jesús. Esto hace más difícil
el lenguaje puesto que los humanos siempre
explicamos las cosas por analogías, y aquí no
las tenemos (de ahí los diversos lenguajes
que utiliza el Nuevo Testamento: resurrección, exaltación, vida...).
Las experiencias del Resucitado fueron
experiencias de “un hombre viviendo la vida
misma de Dios”. No podemos decir qué es
eso, pero sí constatamos que el N.T. nunca
habla de la Resurrección de Jesús como si
fuera algo que le ocurrió a él solo. Siempre
afirma o presupone que nosotros “hemos
resucitado” con Cristo. Ello significa que la

experiencia del Resucitado fue la experiencia de la resurrección propia y de la resurrección universal.
En primer lugar, esto implica una vindicación de todas las víctimas de esta historia
(recapituladas en aquel que recapitula todas
las injusticias, como decía san Ireneo en el
s. II), y responde a la eterna pregunta de que
si un día construyéramos un mundo ideal, y
en él no estuvieran todos aquellos que fueron
víctimas de este mundo de hoy o de la lucha
por mejorarlo, ese mundo nuevo estaría asentado sobre una injusticia.
Implica también una resurrección de los
verdugos (o de sus cómplices por nuestra
indiferencia); por eso veréis que el NT siempre une el anuncio de la resurrección con un
anuncio de perdón: y descubre que la justicia
de Dios no consiste en “ajusticiar” sino en
“justificar”. Implica también una victoria
sobre la muerte: pues la muerte no es un
mero desaparecer tranquilo como pretendía
Epicuro y sus seguidores modernos, sino una
pérdida de tantos seres queridos, y un ir
muriendo nosotros cada día. La recuperación
de los seres queridos se dará en eso que el
N.T. llama: “Dios todo en todas las cosas”.
Implica finalmente una palabra sobre la
historia y sobre la naturaleza. La historia es
el lugar donde ir “anticipando” la dimensión
del más-allá. Podrá acabar mal “aquí abajo”
por culpa nuestra; pero el plan de Dios aspira
a que acabe bien. Y sobre la naturaleza diremos sólo que la resurrección no es una derrota de la materia o una superación de la materia sino una “espiritualización” de la materia.

“

... «hemos
resucitado» con Cristo.
Ello significa
que la experiencia
del Resucitado fue la
experiencia de la
resurrección propia
y de la resurrección
universal.”
José Ignacio González Faus, SJ
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Trobades
de promoció
Promoció

1982
Ernest Sentís i Garriga

Delegat

Visca la “F”!
El divendres 18 de gener, més de trenta
exalumnes de la promoció del 1982 varem
gaudir d’una magnífica trobada al recinte
del col·legi i, tot seguit, d’un animadíssim
sopar, prop de l’escola. Fins aquí, res d’especial, només unes ratlles per posar de
manifest una de les tantes convocatòries
d’antics alumnes que se succeeixen habitualment entorn de l’extensa comunitat del
Sant Ignasi. Però si afegim uns quants
ingredients de singularitat per a la elaboració d’aquest plat que anomenem “Visca la
F”, sincerament, la trobada del passat 18
de gener es mereix una menció especial.
En primer lloc, un aspecte molt meritori
és que no es tractava d’una reunió d’antics
alumnes d’un curs sencer, sinó únicament
de la secció F, la que al llarg de vuit anys va
reunir el mateix grup de companys, des de
tercer d’EGB fins a segon de BUP
En segon lloc, el pas del temps. Alguns
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Coromina, Ziegler, Bascones, Rico, Rigau, Rivière,
Vicaría, Oller, Corbal, Rufín R., Sánchez, Hoyos, Tintoré,
Melloni, Rufín A., Sarrias, Sastre, Navarro Roig, Ribera,
Bonnín, Bartra, Peyra, Orenga, Rosés, Ros, Klein, Sentís,
Pujos, Guilera, Ferrer-Vidal, Roura, Arnáiz, Sibina, Gelpí,
Albert, Sanz, Segura, Pérez de la Ossa.

dels assistents feia més de trenta anys que
no ens veiem, que no parlàvem, en un
parèntesi de total desconnexió. I què va
impulsar-nos a trencar amb aquesta llosa
de silenci després de tant temps? La vergonya, el ridícul que tres o quatre de la F
varen sentir en un sopar de tota la promoció, el passat mes de juliol, en veure que la
nostra classe tenia tan poca representació
en comparar-la amb la resta d’assistents
d’altres classes. Aquests companys es conjuraren per convocar una trobada que es
presentava del tot incerta en no haver mantingut amb anterioritat altres reunions o

sopars. Havíem d’engegar una maquinària
absolutament rovellada.
I s’ha aconseguit gràcies a la tasca d’uns
emprenedors entusiastes que, amb dedicació, paciència i bon ús de les actuals tecnologies, foren capaços d’establir comunicació amb quasi quaranta exalumnes de la
mateixa classe repartits per tot el món. La
capacitat de muntar una cadena de contactes és sorprenent. Des del mes de novembre
la pluja de correus electrònics, comentant
la il·lusió que sentien per la trobada del 18
de gener i les divertides reunions preparatòries que varem mantenir, tot repartint
tasques, semblaven assegurar una trobada
memorable.
En tercer lloc, comptàrem amb un índex
de participació espectacular. A les vuit del
vespre estàvem citats al vestíbul de l’escola. Encaixades de mans i abraçades entre
els que sortosament hem anat veient-nos
aquests anys. Cares de sorpresa, crits d’entusiasme i sacsejades en aconseguir reconèixer un “col·lega”, la darrera imatge del
qual, gravada en molts de nosaltres, es
remuntava a temps de pantaló curt i bata

ratllada... I això té molt de valor, i emociona. Entre riallades, anàrem fent una breu
visita a la capella, una petita volta pels corredors, identificant situacions, aules, fotografies de les orles, i convencent-nos tots
plegats, en una mentida col·lectiva, que el
pas del temps no havia fet gaires estralls en
els nostres rostres, ventres i densitats capil·
lars.
La preceptiva fotografia de grup a les
escales principals precedí un sopar molt
animat, en el qual no va faltar un bon recull
d’imatges de la prehistòria, molt ben presentades, i la lectura d’un anecdotari prou
variat, que despertà records divertits i
entranyables.
Els encerts i entrebancs del camí vital de
cadascun de nosaltres al llarg de tres llargues dècades no han aconseguit esborrar
un anys fantàstics d’infància i adolescència
compartides, que varem voler rememorar.
Trenta sis “ganàpies” de 48-49 anys amb
ganes de retrobar-nos. Fou tot un èxit, del
qual ha de sorgir necessàriament un compromís de celebració de properes convocatòries.
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El millor ajut és un bon exemple
Llorenç Puig, sj, Xavier Casanovas (P. 2001), Joan Gómez (P. 2001) president de l’Associació EnxarTxad

Grans destinacions al millor preu
Estada
4 Nits /
5 Dies

Sovint ens preguntem com podem ajudar millor els països del Sud. I moltes vegades pensem que
n’hi ha prou amb les col·laboracions econòmiques. I sí, és veritat que cal valorar els projectes que
ajuden a resoldre necessitats concretes i reals. Però un ajut encara més important és el bon
exemple, el fet d’oferir un model que inspiri i ajudi a fer passes a la institució a la qual s’ajuda.
Al Txad, en el sud d’aquest gran, divers i pobre
país, hi ha un col·legi dels jesuïtes que es diu
Lycée-Collège saint Charles Lwanga (LCCL),
dirigit pel P. Robert Nguewdjim. És un col·legi
relativament gran (amb gairebé 1.000 alumnes
de Secundària), de bon nivell acadèmic, que treballa sobreposant-se cada dia a molts obstacles
per seguir endavant. Un col·legi que coneixem
bé i apreciem molt, arran del fet que aquest any
serà el desè en què un grup de joves, entre els
quals hi ha un bon nombre d’antics alumnes del
Sant Ignasi-Sarrià, fan una estada durant l’estiu
al Txad, acompanyats de dos jesuïtes (Alexis
Bueno, prom. 1987 i Llorenç Puig).
Això ha permès dur a terme una sèrie de projectes i ajuts ben útils per al LCCL: la instal·lació
i manteniment d’una antena de satèl·lit per rebre
internet a l’escola (en tota la ciutat no hi ha ni un
cyber, ni cap connexió al món exterior amb internet, excepte les dels missioners), el sosteniment
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des de

des de

600€
Berlin Mirant al Futur

Hotel 3* Sup. - MP. Visitant: Berlin i pujada a la cúpula de Reichstag
Sortides: 15/5, 05/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 i 21/8

de la infermeria escolar i el programa de beques
per a alumnes brillants però que no tenen els
recursos familiars per poder fer estudis universitaris. I també altres ajuts com la reforma de la
sala d’estudi, que tenia esquerdes pertot arreu...
Però avui volem destacar el paper específic de
l’Associació d’Antics Alumnes del Sant Ignasi. A
part dels ajuts econòmics que ha anat oferint per
fer possibles aquests projectes, hi ha una dimensió encara més significativa per al nostre estimat
LCCL: haver-se convertit en un model per als seus
antics alumnes.
Gràcies a això, aquest estiu hem pogut ser testimonis d’un petit miracle: han arribat desenes de
capses plenes d’ordinadors, força bons per als
estàndards d’allà, que han permès renovar completament els aparells de la sala d’informàtica,
que estaven en unes condicions ja més que precàries. Desempaquetar, instal·lar i provar desenes
d’ordinadors magnífics per a aquella sala d’informàtica ha estat com un somni per a nosaltres, que
ara aprofiten i gaudeixen els alumnes.

Estada
3 Nits /
4 Dies

590€
Flandes Perqué descobrir el temps és un art
Hotel 3*SUP - MP. Visitant: Brusel.les, Bruges i Gant
Sortides: 22/5, 27/5, 17/7 i 21/8

Circuit
5 Nits /
6 Dies

Circuit
6 Nits /
8 Dies

846€

1.210€

des de

des de

Irlanda L’ illa maragda

India Enclau espiritual

Moher - Anell de Kerry - Cork
Sortides: 26/4, 24/5, 7 i 14/6

Sortides: 23/5, 15/6, 18/7, 16/8, 12/9 i 18/10

Hotels 3* sup i 4* - MP. Dublin - Connemara - Galway - Penya Segats

Hotels 4* i 5* - PC. Visitant: Delhi, Agra i Jaipur

Circuit
7 Nits /
8 Dies

Circuit
7 Nits /
8 Dies

des de

des de

1.399€

1.499€

Jordania Ciutats perdudes i desert

Israel Terra Santa

Shobak, Wadi Rum i Petra
Sortides: 9/5, 6/6, 4/7, 8/8, 12/9 i 10/10

Tiberiades, Nazaret i Betlem

Hotels 4* SUP - PC. Visitant: Ammán, Jerash, Monte Nebo, Madaba,

Finançament
fins a 10 mesos
0% interès

Agència de
viatges 24 hores/
365 dies

902 15 10 80

Grup
d’experts
assessors

Hotel 3* i 4* - 5 dies PC i 1 dia MP. Visitant: Jerusalem, Tel Aviv,
Sortides: 14/5, 11/6, 16/7, 13/8, 10/9 i 15/10

Assistència
personal i
sanitària
urgent

RACCTravel.cat

RACC TRAVEL S.L.
GCMD-275

joves per als altres

Sortides Especials
RACC Travel.

Aquestes ofertes estan basades en ocupació doble. Consulti les condicions de l’oferta, l’assegurança de viatger i el suplement pel viatger no soci, i les condicions de cancel·lació. Els preus poden patir
variacions en funció de la pujada de carburant, del dòlar i les taxes aeroportuàries (calculades al febrer 2013). Les sortides poden patir variacions i/o cancel·lacions en funció de la seva ocupació. Places
Limitades. Preus basats amb sortida des de l’aeroport de Barcelona. Organització tècnica RACC Travel S.L. GCMD-275.

Desde 1872 la
publicidad ha cambiado.
Nosotros también.

AGENCIA DE MEDIOS

Pg Sant Joan 160, 08037 Barcelona · Tel: 93 301 6650 · info@roldos.es · www.roldos.es

Planificació de
campanyes

Internet i Marketing
OnLine

Anuncis classificats
i oficials

Dissenyem plans de
mitjans per optimitzar la
inversió publicitària.
Campanyes a tot tipus de
mitjans: des de premsa o
ràdio fins els formats
més moderns i
innovadors.

Gestionem tot tipus de
serveis publicitaris a
internet: des de la creació
i mantenimient de pàgines
web, el posicionament SEO
i SEM, fins la gestió de
plataformes com Google
Adwords o les Xarxes Socials.

Convocatòries, fusions,
expropiacions, edictes,
concursos, dissolucions,
subhastes... Tot tipus
d'anuncis oficials fins a
anuncis de feina, ofertes de
pisos, borsa, motor, reclams,
necrològiques,...
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