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Hem celebrat el Dia de l’Antic Alumne del nostre col·legi i sempre 

trobem en aquesta festa l’encís de germanor d’aquesta nostra família 

del col·legi Sant Ignasi.

Voldríem també destacar la conferència del P. Provincial, Lluís 

Magriñà Veciana, antic alumne del nostre col·legi, que ens va explicar 

molt clarament la necessitat de la unió de tota l’activitat dels jesuïtes 

de tot Espanya en una sola província jesuítica.

Són moltes altres les activitats que darrerament hem viscut, i moltes 

d’elles les trobareu en aquest nou Estol.

Seguim plens de vida. Demanem a Déu que vinguin nous impulsos 

d’aquestes noves promocions de joves antics alumnes que cada any 

reforcen la nostra Associació.
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Editorial
JOSÉ MANuEl CASASNOvAS ROldóS (P. 1970)
President de l’Associació

Com és tradició, aquest número de la revista 
va dedicat al Dia de l’Antic. Hi trobareu foto-
grafies de les promocions que van celebrar els 
anys de sortida del Col·legi. Durant l’Assem-
blea es va proposar com a nou president de 
l’Associació Andrés Espinós Pérez-Mañanet 
(P.1971), que va formar part de la Junta de 
Francesc Draper als anys 70, quan tot just 
havia acabat el Col·legi, i després de les de 
Ferran Coll i Ricard Santomà.

Els qui coneixem l’Andrés coneixem la seva 
vàlua com a organitzador i el seu esperit igna-
sià com a antic alumne, pare d’antics alumnes 
i fill del que va ser president d’aquesta Associ-
ació, el molt estimat Andrés Espinós Tayá. 
Coneixem igualment la seva dedicació a l’As-
sociació també durant els quatre anys que jo 
he estat president, ja que l’Andrés ha col-
laborat amb la Carme Olivella i amb mi mateix 
per tal de tirar endavant alguns projectes de 
l’Associació. Estic convençut que l’Andrés 
consolidarà aquells en els quals ara estem 
avançant i en proposarà d’altres de nous. D’ai-
xò es tracta, que periòdicament es renovi la 
presidència per tal de portar noves idees que 
revitalitzin l’Associació.

Pel que fa a mi, he estat molt orgullós de pre-
sidir aquesta Associació. Han estat dotze anys 
com a membre de la Junta, dels quals quatre 
com a president. El motiu principal ha sigut 
tornar al Col·legi una petita part del molt que 
he rebut, tant directament com a través dels 
nostres tres fills que han estudiat al Sant Igna-
si, i a la vegada tractar d’assolir els objectius 

de l’Associació: fomentar l’amistat entre els 
Antics Alumnes, aportar eines de reciclatge 
en la formació com a persones del nostre 
temps, i col·laborar activament en les obres 
socials que la Companyia de Jesús ha posat en 
marxa.

Aprofito per donar les gràcies pel treball 
desenvolupat, tant a tots els membres que 
amb el sol interès d’ajudar l’Associació i el 
Col·legi m’han acompanyat durant aquests 
quatre anys, com a la Carme Olivella i al nos-
tre consiliari P. Roigé, pel seu suport, i als 
directors del Sant Ignasi, Joan Bassas (P. 1972) 
i Toni Parellada (P. 1974), que sempre han fet 
costat a l’Associació i m’han ajudat en els pro-
jectes comuns Escola-Associació.

5   293 estol 

Comiat dels membres de la junta: Marc Pocurull,  
josé Manuel Casasnovas i josep M. Marqués,  
acompanyats de les seves esposes i el P. Roigé.
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ElS COmPTES  
DE l’ASSOCIACIó
JOSEP Mª MARquÉS PARíS (P. 1962)
Tresorer de l’Associació

Després dels preceptius parlaments del Secretari 
de l’Associació i del nostre President, es va presen-
tar a l’Assemblea per la seva ratificació:

1  El Compte de Resultats de l’any 2012
2  El Pressupost del 2013
3   Les noves quotes de les diferents Promocions 

d’Antics per el 2013, amb la proposta d’incre-
ment del IPC del 2012

Totes tres propostes de La Junta Directiva van ser 
ratificades per unanimitat per part dels assistents a 
l’Assemblea.

Per als qui no varen poder assistir a l’Assemblea 
i en general per a tots els Associats, i a fi de que 
estiguin plenament informats de la situació econò-
mico-financera de l’Associació, i també com ja es 
norma de La Junta Directiva, es presenta, com es 
fa cada any, un Quadre-Resum de les principals 
partides que conformen tant l’Exercici tancat a 
31-12-2012 com el Pressupost per el 2013, i amb 
unes notes aclaridores d’algunes de les partides.

Si ens fixem en el capítol de les despeses cal 
remarcar el relativament baix cost d’intermedia-
ció que impliquen les Despeses d’Explotació 
(17% en el 2012 i un 20% en el Pressupost del 
2013) en front de les grans Partides de Despeses 
que suposen l’ànima de la Associació, com son la 
revista quadrimestral ESTOL, els costos de la 
celebració del Dia del Antic que sufraga integra-
ment l’Associació, el Catàleg bianual amb despe-

REAl PRESSuPoST

Conceptes Any 2012 Any 2013

INGRESSOS

ingressos nets explotació 
(quotes netes)

116.131,00 116.000,00

ingressos per publicitat  
del any (1)

8.500,00 10.500,00

Altres ingressos 4.795,98 4.000,00

Total ingressos 129.426,98 130.500,00

dESPESES

Despeses de explotació 22.250,98 26.300,00

Dia de l’Antic 14.213,79 14.500,00

Estol 25.558,47 26.000,00

Catàleg 9.104,86 3.000,00

Donacions 46.000,00 46.000,00

Altres despeses (2) 11.412,27 14.000,00

Total despeses 128.540,37 129.800,00

SuPERAViT  
abans d’impostos

886,61 700,00

(1) inclou en el 2012 una Donació de la Caixa de 1.250 € i una previsió de 1.750 € per a 2013.

(2)  En aquesta partida estan inclosos els Premis a la Excelencia per import de 3.900 €.

COMPTE dE RESulTATS ANY 2012  
I PRESSuPOST ANY 2013DIA  

DE 
l’ANTIC

2013
Vàrem celebrar el Dia de l’Antic el passat 4 de 
maig, amb la presència de les promocions que 
commemoraven els 10, 25, 40, 50, 60, 70 i 75 anys 
d’acabament dels seus estudis a l’escola. La nit 
abans, en un jove i festiu divendres, la promoció 
del 2008 ja havia celebrat els 5 anys amb un pica-
pica que va agradar molt als assistents. 

El dissabte al matí, els Antics anaven arribant 
mentre Carme Olivella, secretària de l’Associa-
ció, preparava la taula de recepció amb llistes de 
comensals, llibres del centenari, insígnies i altres 
detalls de record. 

Després de la visita al Col·legi, va tenir lloc la 
Missa Dominical concelebrada per set pares 
jesuïtes i presidida pel P. Josep Baquer (P. 1963), 
que celebrava 50 anys d’antic alumne, com tam-
bé ho feia el P. Héctor Vall. Els pares Antoni 
Blanch i Carles Portabella, de la promoció de 
1943 celebraven 70 anys, i el P. Lluís Recolons 
celebrava 60 anys; el P. Oriol Tuñí i el nostre con-
siliari, P. Antoni Roigé, també van concelebrar la 
Missa. Tal i com era d’esperar, la Coral Sant Igna-
si va contribuir a la solemnitat del moment, tot 

interpretant diversos cants i acabant amb la Sal-
ve Regina i el Virolai. 

Tot seguit va tenir lloc al Saló d’Actes l’As-
semblea General de l’Associació. El secretari, 
Enrique Rebés (P.1987) va llegir l’acta de l’ante-
rior Assemblea. A continuació el president, José 
Manuel Casasnovas (P.1970), prengué la paraula 
per dirigir-se als assistents tot repassant el curs 
2012-2013. 

Després es comentaren les diferents conferèn-
cies d’actualització personal que han tingut lloc 
aquest any a la sala Lluís Espinal, el recés a Man-
resa, activitats socials, la donació dels Premis a 
l’Excel·lència, Senat d’Expresidents, Consell de 
Delegats, situació del Fons de Beques i d’altres 
activitats fetes durant l’any, especialment el 
Sopar de Llenties Solidàries que es va fer el 
dijous 25 d’abril per tal de col·laborar amb la 
fundació Carles Blanch, en el qual es van recap-
tar 25.000€.

Els canvis a la Junta començaren agraint a 
José Mª Jané Altimiras (P. 1964) els seus 16 anys 
de permanència a la Junta, i proposant Andrés 
Espinós Pérez-Mañanet (P. 1971) com a nou pre-
sident de l’Associació, que l’Assemblea va con-
firmar. Andrés va dirigir unes paraules als assis-
tents, i va recordar, entre d’altres, el seu pare, 
Andrés Espinós Tayá (P.1937), que era present al 
Saló d’Actes i que va ser president entre els anys 
1964 i 1968.

El tresorer, Josep Maria Marqués (P. 1962), va 
fer un resum de l’estat dels comptes i del pressu-
post per a l’any vinent. Finalment, se sol·licità la 
presència dels integrants de les promocions, per 
tal d’obsequiar-los amb distintius commemora-
tius d’un dia tan especial. Els delegats de cadas-
cuna d’elles pronunciaren emotius discursos.

Després de la cloenda feta pel P. Roigé, ens 
vam dirigir a compartir un deliciós àpat preparat 
per l’Escola d’Hostaleria de Sant Ignasi i servit 
en un dels menjadors del Col·legi. 

JOSÉ MANuEl CASASNOvAS ROldóS (P. 1970)
President de l’Associació

sa també bianual degudament aprovisionada, i 
molt especialment les quantitats destinades a 
donacions que amb 46.000 € i un 36% de pes de 
les Despeses en el 2012, representa la quantitat 
mes elevada dels darrers anys i com a mostra 
del compromís de tots els Associats a destinar 
recursos per Institucions/Fundacions estreta-
ment lligades amb el Col·legi i el voluntariat 
dels ex-alumnes, en tasques de caràcter social i 
cristià en uns moments, a més, particularment 
difícils de la nostra societat actual.

Estem convençuts que amb l’ajut de tots nos-
altres Associats aquesta important tasca social 
continuarà en els propers anys i si més no, l’any 
2013 té ja un Pressupost per a Donacions equi-
valent al del 2012.
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60 ANyS  
PROmOCIó 1953

70 ANyS  
PROmOCIó 1943

DIA  
DE 
l’ANTIC

DIA  
DE 
l’ANTIC
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50 ANyS  
PROmOCIó 1963

DIA  
DE 
l’ANTIC

El pasado sábado 4 de mayo nos reunimos nueva-

mente en el colegio 60 compañeros de nuestra pro-

moción de 1963 y uno de nuestros profesores, el P. 

Oriol Tuñí, para una nueva celebración: los 50 años 

de la finalización de los estudios en el colegio, que 

la mayoría habíamos empezado en el curso de Pre-

paratoria, en 1954. La efeméride se integraba en 

el LXVII Día del Antiguo, número que coincide 

con la edad que cumplimos la mayoría de nosotros 

durante este año 2013. Desde comienzos de este 

curso la comisión de delegados, integrada por 

Juan José Espinós, Emilio Gutiérrez, Ignasi 

Baquer, Jorge Alcover, Joaquín Cabané y Fernan-

do A. Moraga, se reunió con periodicidad y trabajó 

intensamente para conseguir esta importante par-

ticipación, ya que además se adhirieron al acto 

otros 20 compañeros y solicitaron que les recogié-

semos la medalla conmemorativa. 

La matinal se inició a las 10,30 horas con una 

visita guiada por el colegio, que resultó interesan-

te y emotiva. Después asistimos a la Santa Misa, 

concelebrada por nuestro compañero jesuita Pep 

Baquer, el viceconsiliario Antoni Roigé, nuestro 

profesor Oriol Tuñí y los antiguos alumnos Antoni 

Blanch y Carles Portabella, de la promoción de 

1943, que celebraban los 70 años de la finalización 

de sus estudios, y Héctor Vall, de la promoción de 

1953, que conmemoraba los 60 años. Al final de la 

misa se cantaron la Salve y el Virolai, en nuestra 

querida capilla.

La homilía fue pronunciada por Josep Baquer, 

y de ella me gustaría destacar las siguientes pala-

bras: «La trobada que ens aplega, el dia de 

l’antic, sembla que ens invita a fer una mica 

d’història. No cal dir, tot recordant els anys pas-

sats en aquesta casa, que el nostre col·legi, va ser 

per a nosaltres un espai i un temps privilegiat de 

sembra. És veritat que en el record s’hi barregen 

moltes imatges. Sobretot els noms i els rostres 

d’unes persones concretes que amb més o menys 

encert, però sempre carregades de bona voluntat, 

van ser portadores i transmissores d’aquesta 

Paraula. Algunes d’elles de manera indirecta, i 

d’altres de forma més directa i explícita. Certa-

ment que hi ha per a tots nosaltres algun nom, i 

potser més d’un, d’algun jesuïta, professor, con-

serge o d’altres persones al servei del col·legi, 

que recordem especialment pel que va significar 

en la nostra vida. Ben segur que recordem alguna 

persona que en el moment que calia va saber 

escoltar-nos i estar a prop nostre; que amb la seva 

paraula i atenció, ens va retornar l’esperança, 

ens va ajudar a veure-hi clar, ens va ajudar a des-

cobrir la nostra vocació a la vida... Efectivament: 

a través d’aquestes persones, Jesús, el Sembra-

dor, va anar escampant en cadascú de nosaltres 

la seva llavor, tot dipositant en el mateix gest de 

la sembra, la seva esperança en cadascú de nosal-

tres. Ja aleshores, Jesús n’esperava molt, de 

nosaltres...». 

bODAS DE ORO DE lA PROmOCIóN 1963 
50 AñOS DESPuéS DEl PREuNIVERSITARIO
FERNANdO A. MORAGA llOP  (P. 1963)
Delegado
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40 ANyS  
PROmOCIó 1973

DIA  
DE 
l’ANTIC

Después de la celebración eucarística nos dirigi-

mos todos al recordado (por tantos y diversos 

motivos) salón de actos, para celebrar la asamblea 

general anual de la Asociación de Antiguos Alum-

nos y recibir la medalla commemorativa de los 50 

años. Esta vez el encargado de dirigirnos unas 

palabras fue Jorge Alcover, como anteriormente 

habían hecho Emilio Letang al celebrar los 25 

años e Ignasi Baquer a los 40 años. 

Del  parlamento de Jorge Alcover quiero citar lo 

siguiente: «Em pregunto moltes vegades què té 

aquest Col·legi i el seu sistema educatiu quan 

veiem que de totes les promocions en surten perso-

natges destacats. He de dir que quan algun d’ells 

surt a la premsa  i sé que és Antic Alumne de Sant 

Ignasi sento un cert orgull personal. Doncs bé la 

nostra promoció no cal dir té noms importants en el 

camp de la medicina, l’arquitectura, la indústria o 

el món financer i dels negocis, però potser té un 

aspecte diferencial. Em refereixo a dos casos con-

crets i molt diferents. És cert que en el Col·legi es 

practicaven quasi tots els esports i alguns recorda-

reu que un grup petit d’alumnes jugaven amb uns 

pals un pèl estranys, i algú ens va explicar que allò 

era l’hoquei, molt diferent del més conegut hoquei 

sobrepatins, i que en Leandro Negre portava els 

pals i les pilotes per jugar, i així formar un equip 

que prengués part en les competicions escolars, 

amb notable èxit.  Avui en Leandro és el President 

de la Federació Internacional d’Hoquei amb seu a 

Lausanne. L’altre cas que vull destacar és que la 

nostra promoció té un alcalde, ja que com bé sabeu 

el nostre company Xavier Trias és l’alcalde de Bar-

celona. Gairabé mai ha faltat en els nostres sopars 

de Promoció i sempre ens comentava: “algún día 

seré alcalde de Barcelona”,  i avui ho és. Vull aca-

bar tot destacant una curiosa coincidència. Aquest 

any l’Església Catòlica ha viscut el  fet  de la renún-

cia d’un Papa. Els nostres actes de comiat del 21 de 

juny de 1963 van coincidir amb la fumata blanca 

que va anunciar l’elecció del Cardenal Montini com 

a Pau VI, i el Pare París, en el seu discurs, va dema-

nar la seva protecció per a aquesta promoció. Avui, 

fa pocs dies, va ser escollit un nou Papa, el Papa 

Francesc, que resulta ser jesuïta; per tant, i amb 

més raó, fóra bo que ens poséssim sota la seva pro-

tecció i preguéssim el seu ajut  per intentar superar 

els moments complicats que viu la nostra societat». 

Y después vino el almuerzo en el comedor del 

colegio y el anuncio, por parte de los delegados, de 

una segunda convocatoria para este año, el jueves 

3 de octubre a media tarde, para terminar en una 

cena, con algunas divertidas sorpresas. 

Esperamos reencontrarnos para celebrar el 60 

aniversario.
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10 ANyS  
PROmOCIó 2003

DIA  
DE 
l’ANTIC

25 ANyS  
PROmOCIó 1988

DIA  
DE 
l’ANTIC
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5 ANyS  
PROmOCIó 2008

DIA  
DE 
l’ANTIC

Caramba, las cosas no cambian, hemos queda-
do a las 21:30 ¡y todavía sigo en casa! Cojo la 
moto y salgo a toda velocidad mientras voy 
pensado a ver qué excusa pongo; el clásico: 
“Perdón me he dormido” es demasiado obvia, 
a ver qué tal “disculpar estaba... ¡¿Estaba 
qué?!” Con el paso del tiempo he perdido 
práctica, en la universidad no tengo que dar 
explicaciones y en el trabajo no hay excusas 
que valgan...

Por fin llego, cruzo el patio como antaño, 
corriendo y mirando de lado a lado que no me 
den un pelotazo “que pelotazo?! Si aquí ya no 
queda nadie! ¡Están todos dentro!”. Por fin 
llego a las escaleras, cruzo el puente, abro la 
puerta y... Qué elegantes van todos, qué guapa 
sigue estando, se ha casado! No doy crédito a 
lo que veo, cinco años llevaba sin verte ¿cómo 
te van las cosas? Muy bien, ayer presenté el 
trabajo de final de carrera! Recuerdas aquel 
día en clase cuando... Es todo lo que oigo, ahí 
están, todos mis compañeros de promoción; 
abrazos, saludos, nostalgia, ilusión, batallitas, 
anécdotas... Todo se junta en una sola noche. 
Ahí vienen! Vaya par...

— Cuanto tiempo!
— Ya ves! Que ilusión verte!

— Lo mismo digo! Por cierto, muchas gracias 
por organizarlo todo!

— Nada de eso, gracias a vosotros por venir!
— Pero en serio, qué cantidad de gente! 

¿Estamos todos?
— Casi, faltan algunos que están de ERAS-

MUS y pocos más.

Seguimos hablando un rato, se nos une más 
gente, vamos cambiando de grupos, hablo con 
casi todos y... Wow!, el Pare Roger! Me dirijo a 
él, todavía se acuerda de mí! Hablamos, recor-
damos, nos despedimos; COMIDA! Qué ham-
bre! Sigo reencontrándome con gente, reme-
morando viejos momentos, actualizándonos, 
divirtiéndonos. De repente se oye un grito: 
¡Foto de grupo! ¡Foto de grupo!

Vamos a las gradas del campo de fútbol, 
caramba, ahora que me fijo, sí que somos gen-
te! Y en este campo hay liguilla de futbol! 
Suerte que antes he mirado hacia los lados.

Me pongo en segunda fila, rodeado de todos 
mis amigos y compañeros; mirar a la cámara, 
sonreír y... luiiiiiis! Sin lugar a dudas hay que 
repetirlo. La quedada digo, la foto la repeti-
mos como 5 veces…

Reencuentro
álvARO dONAdEu NOGuERA (P. 2008)

Hoy viernes 3 de mayo es un día especial, uno como cualquier otro, con sus  
más y sus menos... y al mismo tiempo un día totalmente diferente, único en los 
últimos 5 años. He de volver al colegio, el Sant ignasi que me ha visto crecer, 
donde he pasado más de la mitad de mi vida; pero esta vez lo hago con más ganas 
e ilusión que nunca, y llevo esperando este día desde hace al menos un año.  
¿El motivo? Reencuentro.



Como en años anteriores el viernes 3 de mayo se celebró en las magnificas instalaciones de “Can Cuyas Golf” 
el XVi Campeonato de Pitch & Putt de la Asociación. Casi una treintena de inscritos disfrutaron del buen 
ambiente, compañerismo y competición.  Agradecer la organización del Club y la esponsorización de Betón 

Catalán de Sebastiá Alegre Rosselló (P. 1968)

estol 29318  

CAMPEONES dE ESTA EdICIóN

Clasificación absoluta 
1r: jaume Nart Espinet  (P.1973)  
2n: josé luis Monsó de Prat (P.1974) 
Modalidat Handicap: 
1r: Pedro Coll de la Cámara  (P.1970) 
2n: Enric Yañez Castro  (P. 1975)
Putting Green: 
Enric Yañez Castro  (P.1975)

En el reparto de premios todos los 
asistentes quedaron emplazados para el 
año próximo. 

XVI TROFEu PITCh&PuTT
ASSOCIACIó D’ANTICS AlumNES
DIVENDRES 3 DE mAIg DE 2013

ANdRÉS ESPINóS (P. 1971)

Excursión  
Sant Pere Casserres

Este año, el tiempo y otras circunstan-
cias retrasaron la fecha prevista has-
ta el 6 de Junio y cuando ya se esta-
ba a punto de anular... se decidió 
llevar a cabo el preparado proyecto, 
aunque fuera en petit comité. No 
faltó el humor, ni el espléndido 
dia. Nos lo pasamos estupenda-
mente y sólo nos supo mal no 
poder compartirlo físicamente 
con más compañeros.

Llegamos a Vic y por la C-25 
nos desviamos a Tavérnoles, 
pasando cerca de Folgueroles, 
patria chica de Mossén Cinto 
y por el parador nacional de 
Sau al centro de interpreta-
ción y desde allí a pié al 
Monasterio benedictino del 
siglo XI de Sant Pere Casse-
rres en cuya basílica, estra-
tégicamente situada en una 
lengua de tierra alzada sobre un meandro del 
Ter, de gruesos muros románicos el P.Roigé celebró la santa 
Misa, muy vivida y participada, como acción de gracias y recuerdo por todos los 
compañeros que no pudieron venir, vivos y difuntos.

Luego vimos el audiovisual curiosamente proyectado  sobre  pantalla de arco y visitamos las 
dependencias del que fue Monasterio. Volvimos al centro donde un tan inesperado como exce-
lente y económico menú nos esperaba y de regreso avistamos en el Parador una bella panorá-
mica con un recuerdo de este día maravilloso...

JOSÉ-luIS AYxElá PAR (P.1956)
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 antics
noticiari

defuncions  
antics
1934
Fernando querol de Muller

1944
Mariano Soler Fisas 

1952
Joan Castelló Baille

1953
Ramón Rovira de Camps  
Juan José de Moxó de Montoliu

1956
Ramón M. Mullerat Balmaña

2000
laia Soler Palacios 

defuncions  
familiars

Marisa Díaz Eimil, esposa de   
Alberto Giráldez dávila  	 1945

Joan Casteló Baille, germà de  
Rosendo Castelló Baille	 1953

Francesc Xavier Artigas Sol, germà de  
Ignasi Artigas Sol 	 1961

Mercedes Galofré Folch, mare de 
José Oriol Pujol Galofré	 1970
Carlos Pujol Galofré	 1971
Jorge Pujol Galofré	 1972
Olga Pujol Galofré	 1977
Pía Pujol Galofré	 1980
Bernardo Oriol Pujol Galofré	 1982
luis Pujol Galofré	 1983

Anna Raventós Feu, mare de    
Carlota Esbrí Raventós  	 2010

Notícies breus

P. Jose Montobbio, S.J.
Siempre te recordaremos como 
buen amigo, y queremos 
agradecerte todo el bien que nos 
has hecho a lo largo de tantos 
años como sacerdote, educador  
en nuestro colegio.
Te deseamos una feliz labor  
en las tierras de lérida.

daniel Coll Klein (P.1983)

Ha participado y acabado la Titan 
Desert, durísima carrera en 
bicicleta de 6 días por el desierto 
marroquí, enfrentándose al calor y 
a las largas distancias en las 
peores condiciones imaginables. 
la Titan Desert es sobre todo un 
reto individual, de demostrarse a 
uno mismo lo que puede conseguir 
con esfuerzo y superación 
personal.

matrimonis
Jordi Grau Noguera 1990
Denisse Villarino Mata

naixements
Primer fill

Javier
domingo díez-Cascón  
   Menéndez 1977
Esther losa Gaspá

Arnau
Aldo Fazio i Riera 1997
Marta Simon i Vendrell

Juan
Juan Carlos Ros Brugueras 1979
Sonsoles Sampere led

Pol i Bosco
Pablo Recolons Brugueras  1988
Marta Escardó Mandoli

Jaume
Montse llop Casamada 1997
jordi Bou

Segon fill

Lucia
Agurne Bustinduy Cruz 1999
josep M. Trías de Bes  
Maqueda

Quart fill

Patricia
Ignacio Ribas Coll 1986
Karen Schrijner  
   Sánchez-Crespo 1989 
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CONFERENCIA  
Cooperación de la Companía de Jesús  
con los movimientos laicos
GuIllERMO BRIONES  (P. 1970)
Vicepresidente 

El pasado 9 de mayo asistí a la Conferencia que 
el Padre General Adolfo Nicolás, SJ, dio en 
Madrid sobre el tema de la Cooperación de la 
Compañía de Jesús con los movimientos laicos. 
Es un tema que me interesaba mucho, porque es 
una de las ideas que he ido adoptando estos últi-
mos años, desde que estoy en la Junta de Antics. 
En Madrid existe un movimiento muy introduci-
do en la Compañía de Jesús, se llama RED y es la 
Red Apostólica Ignaciana, fue este colectivo el 
que organizó esa conferencia con una Misa en la 
Iglesia de las Jesuitas en la calle Maldonado 
esquina Serrano de Madrid, es la Parroquia de 
San Francisco de Borja. Desde el punto de vista 
de asistencia, me quedé impresionado, la sala de 
actos absolutamente repleta de gente, coro 
incluido, con una afluencia de gente de mediana 
edad y mayores, poca gente joven.

El tema dio mucho de sí, y se centró en aspectos 
más espirituales, haciendo un recorrido por la evo-
lución de la participación de los laicos en la Iglesia, 
desde tener meramente un papel marginal, sólo 
pasar el “cepillo” en Misa, hasta la integración de 
muchos laicos en la estructura de la Compañía. 
Sobre el tema de pasar el cepillo lo hizo con un 
chiste, lo cual animó la conferencia. La paulatina 
incorporación y proximidad de la iglesia a los lai-
cos lo desarrolló desde la perspectiva del Concilio 
Vaticano II, en el cual ya se establecen las bases 
para esa integración. En esos momentos la proximi-
dad topó con la propia Curia, y con la reticencia de 
una buena parte del clero de abrir esas puertas a la 
integración, integración por otra parte necesaria, 
ya que es la congregación la idea básica de la Igle-
sia. Desde esa plataforma del Concilio Vaticano II, 
desarrolló esa incorporación dentro de la Compa-
ñía y como se está produciendo, y de qué forma se 
van dando pasos que llevan a la integración de los 
laicos a través de las escuelas, haciendo especial 
referencia a su función incluso como responsables 
de pastoral, además de profesores, que era la parte 
ya más desarrollada. Fue explícito en cuanto a la 

falta de vocaciones, y la dificultad que tiene para 
incorporar jesuitas occidentales, aunque siguen 
teniendo incorporaciones en Latino América y 
África, mucho menos de Asia. Hizo un repaso de la 
línea de actuación que está imprimiendo el Papa, 
dentro de una Iglesia más evangélica, más cercana 
al pueblo y con una dedicación especial a la pobre-
za, y la intención y voluntad de la Compañía de 
hacer una apuesta muy firme en esa línea. Destacó 
el papel de la RED, así como la importancia de las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos que es evidente 
están fuera de esa línea de incorporación de los 
movimientos laicos, aunque reconoció que es una 
vía que tendrían que aprovechar, pero que no la 
utilizan. Desde mi punto de vista, y leyendo entre 
líneas, me dio la impresión que las asociaciones 
están, desde el punto de vista que yo entendí que 
transmitía el Padre General, más en la línea prácti-
ca que en la espiritual. El tema lo fue desgranando 
muy acorde con el movimiento RED de Madrid, y 
de las comunidades de vida cristiana que existen 
en la zona centro, y su exposición fue muy intere-
sante con una buena cantidad de anécdotas que 
hicieron muy amena la conferencia.

Como conclusión, creo que la Curia propia de la 
Compañía sigue lejos de que esa incorporación de 
los laicos sea en temas de decisión y estrategia, hay 
muestras claras de que la estrategia de la Compa-
ñía de Jesús en temas pragmáticos son un tanto 
erráticos, aunque saqué la impresión que son poco 
transcendentes para el Padre General, o eso me 
transmitió. Por otra parte creo que todos los con-
ceptos espirituales que siguen una línea absoluta-
mente vigente, no es fácil que los laicos sean (sea-
mos) capaces de transmitirlos con la claridad, auto-
ridad y convencimiento que los miembros del clero.

Hubo varias preguntas de los asistentes, todas en 
la línea más espiritual que pragmática, y que el 
Padre Nicolás fue contestando. Después de la con-
ferencia hubo una Misa de asistencia aún más mul-
titudinaria, era el día de la Ascensión, concelebra-
da con más de 15 sacerdotes.



PREmIS A l’EXCEl·lèNCIA  
Dels treballs de recerca de batxillerat
JOSÉ MANuEl CASASNOvAS ROldóS (P. 1970)

President de l’Associació 

DISCuRSO DEl  
PAPA FRANCISCO 
A lOS AlumNOS DE lOS COlEgIOS  
JESuITAS DE ITAlIA y AlbANIA
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Durant l’acte de comiat dels alumnes de 2n de 

Batxillerat i salutació de la nova Promoció 2013 a 

l’Associació d’Antics Alumnes, efectuada pel nos-

tre ja president Andrés Espinós, va tenir lloc el 

lliurament dels VII Premis a l’Excel·lència que 

convoca l’Associació entre aquells estudiants que 

han obtingut una qualificació de “excel·lent” en 

els treballs de recerca que realitzen durant el Bat-

xillerat.

... [...] Me gustaría hacer hincapié en dos valores fundamentales: la libertad y el servicio. Sobre todo: 

¡sean personas libres! ¿Qué quiero decir con ello? Tal vez piensan que la libertad es hacer todo lo 

que se desea, o aventurarse en experiencias-límite para experimentar la emoción y vencer el aburri-

miento. Esto no es libertad. Libertad significa saber reflexionar sobre lo que hacemos, saber valorar 

lo que es bueno y lo que es malo, cuáles son los comportamientos que hacen crecer, significa elegir 

siempre el bien. Nosotros somos libres para el bien. ¡Y en eso, no tengan miedo de ir contracorrien-

te, aunque no sea fácil! Ser libres de escoger siempre el bien es un reto, pero les hará personas rec-

tas, que saben enfrentar la vida, personas con valentía y paciencia (parresía y pomoné). La segunda 

palabra es el servicio. En sus escuelas ustedes participan en diversas actividades que les llevan a no 

encerrarse en uno mismo o en su pequeño mundo, sino a abrirse a los demás, especialmente a los 

pobres y necesitados, a trabajar para mejorar el mundo en que vivimos. Sean hombres y mujeres 

con los demás y para los demás, verdaderos campeones en el servicio a los demás. [...] 

PREMIS IGNASI FElIu d’HuMANITATS,  
ARTS I CIèNCIES SOCIAlS
Primer premi per al treball “Projecte de una col-

lecció de moda”, de l’alumna Adriana Argemí, 

sota la tutoria de la professora Lorena Bravo.

Segon premi per al treball “Vietnam: What really 

defines America”, de la alumna Cristina Isern sota  

la tutoria de la professora Laura Rico.

PREMIS P. JulIà  
dE CIèNCIES I TECNOlOGIA
Primer premi per al treball “Respiració, oclusió 

dental i postura: una visió holística”, de l’alumna 

Júlia Dastis, sota la tutoria del professor Jordi 

Basseda.

Segon premi per al treball “La cambra fosca i la 

fotografia”, de l’alumna María Vidal, sota la tuto-

ria de la professora Núria Villalonga.

Enguany es van presentar 34 treballs. Els pri-

mers premis anaven acompanyats del correspo-

nent diploma i d’un xec de 1.000 euros per a 

l’alumne i 300 euros per al tutor. Els segons 

premis, a més del diploma comptaven amb xecs 

de 500 euros per a l’alumne i 150 euros per al 

tutor.

El jurat va estar format per José Manuel Casas-

novas, que actuava de president, Antoni Pare-

llada, Cristina Porta, Francisco Guarner i 

Miguel Gallés com a vocals, i Enrique Rebés 

com a secretari.

“...En sus escuelas ustedes 
participan en diversas actividades 
que les llevan a no encerrarse en uno 
mismo o en su pequeño mundo, sino 
a abrirse a los demás, especialmente 
a los pobres y necesitados...”
PAPA FRANCISCO
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particularitat eclesial, cultural i lingüística que 
condiciona l’acció evangelitzadora. La Plataforma 
Apostòlica Local (PAL) és el conjunt de comuni-
tats, obres, institucions i presències radicades en 
una ciutat o zona geogràfica limitada, animada 
per jesuïtes i col·laboradors que treballen conjun-
tament per assolir els objectius locals. La Plata-
forma Apostòlica Territorial és un conjunt de PAL’s 
radicades en un territori amb una peculiaritat 
eclesial, cultural, històrica i lingüística, que cons-
titueix un context propi de missió, més ampli que 
el d’una ciutat o zona. El P. General n’ha aprovat 
dues en els actuals territoris de les províncies de 
Loiola i Catalunya.

Amb aquesta organització es pretén:

1  Créixer en coordinació i col·laboració comu-
nitària i apostòlica allà on la Companyia de 
Jesús (SJ) està implantada localment.

2  Mantenir aquell nivell de representació ins-
titucional de la Província de la SJ, al terri-
tori espanyol, que sembli important en els 
llocs que atenien les antigues províncies.

3  Respondre apostòlicament amb més eficàcia, 
adaptació i inculturació a específics “contex-
tos de missió”.

4  Intensificar la col·laboració amb laics en sin-
tonia amb la missió de la SJ i renovar i refor-
çar la figura i funció dels delegats locals.

5  Congregar comunitats i grups cristians vius 
amb capacitat de fer present l’Església.

6  Fer visible la missió de la Companyia de 
Jesús, que és compartida per jesuïtes i laics.

7  Enfortir un estil testimonial i de discerni-
ment en comú en les comunitats i equips 
apostòlics, que porti a una revitalització espi-
ritual i apostòlica.

El delegat de la plataforma serà un dels Supe-
riors locals de la mateixa plataforma, que assumi-
rà funcions delegades del P. Provincial de repre-
sentació i coordinació recollides en un estatut 
aprovat pel P. General. Es tracta de treballar en 
equip -jesuïtes i laics-, en xarxa, reduint el nombre 
de persones dedicades a l’administració, i augmen-
tar les dedicades a la missió. De pensar no tan sols 
en la institució sinó en el projecte local/territorial.

certa llunyania respecte dels grans problemes de 
la societat. Malgrat les nostres limitacions i feble-
ses, el treball apostòlic que realitzem, jesuïtes i 
col·laboradors/es, és molt gran.

El Pare General demanava als jesuïtes, amb 
vista a la configuració de la Província resultant, 
que es preservi tant la unitat de govern com la 
peculiaritat territorial, històrica, cultural i lingü-
ística dels territoris. Afegia en una carta que “en 
la Congregación General 35 insistimos en que ante 
los desiguales contextos de misión, debemos hoy 
adaptar nuestro modo de proceder en el gobierno a 
todos los niveles”. Així, la nova estructura del 
govern provincial estarà formada per:

• Provincial, amb el seu consell
• El delegat de la Tercera Edat
• La cúria provincial
• Els delegats dels Sectors Apostòlics
•  Els delegats de les Plataformes Locals i Ter-

ritorials

Un Sector Apostòlic és el conjunt d’obres, ins-
titucions i presències personals, dedicades a una 
activitat apostòlica semblant. S’estructura i orga-
nitza, en el conjunt de la Província, amb les seves 
estructures de govern per ajudar a les obres i 
institucions integrants a aconseguir els seus 
objectius apostòlics. Hi ha cinc sectors apostòlics: 
Formació dels jesuïtes, Educació–Col·legis, Uni-
versitats, Social i Pastoral.

Les Plataformes Apostòliques són una estructu-
ra de govern per a la nova Província i un nou estil 
d’acció apostòlica, que complementa els Sectors. 
Són una manera d’organitzar el govern que pretén 
articular allò sectorial i allò local, l’eficàcia i la 
inculturació, la unitat de la nova Província i la 

El dijous 30 de maig va tenir lloc la conferència 
del P. Provincial sobre l’organització de la Com-
panyia de Jesús en una nova Província única 
d’Espanya. Aquesta Província de la Companyia 
de Jesús, de tot el territori espanyol, entrarà en 
vigor a partir del juny del 2014.

Després de donar una mirada al món actual i 
a Catalunya en particular, subratllant fets com la 
globalització, el reforç de la consciència d’un des-
tí comú per a la humanitat, la pèrdua de la demo-
cràcia enfront d’una partitocràcia, l’augment dels 
immigrants –i la conseqüència d’una població 
multicultural i multireligiosa–, un laïcat més 
conscient de la seva identitat i del protagonisme 
de la seva missió, la crisi econòmica que ataca els 
més febles, va comentar el paper de l’Església 
davant dels canvis actuals, la seva mala imatge i 

ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALuMNES JESuÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI

CICLE DE CONFERÈNCIES 
D’ACTUALITZACIÓ	PERSONAL

la província d’Espanya  
de la Companyia de Jesús
lluIS MAGRIñá, SJ. (P. 1964)
Provincial dels Jesuïtes a Catalunya

  CASTILLA

  ARAGÓN

  TOLEDO

  ANDALuCÍA O BÉTICA

  TARRACONENSE

  ARAGÓN

  LOyOLA

  CASTILLA

  LEÓN

  TOLEDO

  BÉTICA

dIvISIó dEl TERRITORI ESPANYOl dE lES PROvíNCIES 
dE lA COMPANYIA dE JESÚS EN dIvERSES èPOquES

PROvINCIES D’ESPANyA 1562

 

PROvINCIA D’ESPANyA 1815

PROvINCIA D’ESPANyA 1962

PROvINCIA D’ESPANyA 1547

El 2014 la Província serà com la inicial del 1547.

   PROvINCIA  
DE ESPAñA

   PROvINCIA  
DE ESPAñA



El dijous 25 d’abril va tenir lloc el Primer Sopar 
de llenties Solidàries a la nostra escola, amb un 
triple objectiu: en primer lloc, recaptar fons per 
ajudar el Centre Sant  jaume de la Fundació 
Carles Blanch en aquests moments de dificultats 
econòmiques per les quals passen moltes 
organitzacions a causa del descens dels ajuts 
institucionals. El segon objectiu era ampliar el 
coneixement de la Fundació entre els components 
de la comunitat educativa del Sant ignasi, els 
pares i mares dels alumnes, el professorat i 
personal no docent del col·legi, els antics 
alumnes i els mateixos alumnes, per tal de trobar 
voluntaris per a les feines de col·laboració amb el 
Centre Sant jaume. Finalment, es volien 
contrastar les possibilitats de treballar en equip 
d’aquests mateixos elements que conformen la 
comunitat educativa per assolir objectius 
ambiciosos.
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La realitat del sopar va ser un èxit. Es van aple-

gar més de 700 persones als menjadors de l’esco-

la, que va comptar amb la presència del pare pro-

vincial, Lluis Magriñá, SJ, antic alumne de la 

promoció de 1964, d’expresidents de l’AMPA i 

d’Antics, i de directors del col·legi, com el P. 

Francesc Xicoy, SJ,  Joan Bassas i Antoni Parella-

da. Entre les entrades del sopar i les donacions  

“fila zero” es van aconseguir 25.000€. El director 

del Centre Sant Jaume, Grau Ussetti, es va adre-

çar al públic dient que “... en moments històrics 

complexos com els actuals, torna a ser necessari 

i determinant que la societat civil, més enllà del 

que ens pugui dir que garanteix l’administració, 

demostrem que junts podem canviar les coses”.  

I va afegir: “si sumem esforços, si la Comunitat 

del Sant Ignasi vol tornar a incidir en aquesta 

societat d’avui, si hi estem compromesos i ho 

intentem plegats, segur que transformarem mol-

tes més realitats i permetrem que hi hagi més 

“Herois” a qui ajudem a construir un millor Pre-

sent i un Futur menys incert”.

Volem donar les gràcies a l’empresa Roca per 

la dedicació i entusiasme mostrat en la prepara-

ció i servei del sopar (les llenties eren boníssi-

mes), a l’empresa de publicitat “igriega”, que va 

posar a disposició del comitè organitzador de 

l’acte la seva infraestructura i el seu personal, a 

la Coral Sant Ignasi, que va convertir en quelcom 

d’especial la recepció dels assistents, al personal 

de l’escola –professors, personal no docent– i als 

alumnes voluntaris que van facilitar la distribu-

ció de les persones en les taules. Tots ells, en defi-

nitiva, van fer possible que tothom recordés 

aquest sopar com l’expressió palesa que  –junts– 

la comunitat educativa del Sant Ignasi Sarrià sap 

donar suport a iniciatives de solidaritat que for-

men part del que s’ensenya a les seves aules.

Amb LACOL·LAbORACIó DE

Igriega: Promoció i logística
Roca: Catering
Gablons: Organització i intermediació amb sponsors
Brownie: Producte pel sorteig
Perfumeries Julia: Producte pel sorteig
Mundi Accessories: Producte pel sorteig
Agatha Ruiz de la Prada: Producte pel sorteig
Random House-Mondadori: Producte pel sorteig
F. C. Barcelona: Producte pel sorteig
Restaurant 7 Portes: Producte pel sorteig
lloguer Textil: Los que dejaron los manteles
dassler: Vajilla

Primer Sopar  
de llenties  
Solidàries
JOSÉ MANuEl CASASNOvAS  (P. 1970) 
Comitè de Comunicació de la Fundació Carles Blanch 

LLENTIES Solidàries
Sant Ignasi

“... Si sumem esforços, si la Comunitat 
del Sant Ignasi vol tornar a incidir en 
aquesta societat d’avui, si hi estem 
compromesos i ho intentem plegats, segur 
que transformarem moltes més realitats...”

GRAu uSSETTI
Director del Centre Sant Jaume
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El	poder	d’una	ciutat	i	la	connexió		
entre	les	persones
El procés de candidatura congregava 25 ciutats 
de la talla de Berlín, Londres o Rio de Janeiro. 
Un projecte treballat al detall sobre un dels recin-
tes olímpics més espectaculars del món era la 
nostra carta de presentació. El bon feeling amb 
l’equip d’ESPN i la força d’una ciutat on els acti-
on sports són una realitat, van determinar final-
ment, al maig del 2012, que ESPN escollís Barce-
lona com a seu dels X Games del 2013 al 2015.

Un	transatlàntic	que	ja	no	es	pot	aturar
El que vam iniciar entre 6 persones, el passat  
16 de maig, en obrir portes, comportava més de 
1.000 treballadors, 500 voluntaris, 200 atletes, 
100.000 espectadors i milions de telespectadors. 
Quan finalment veus la immensitat de l’esdeveni-
ment et fa pànic pensar que ja no ho pots parar. 
Mires al voltant i entens que tot va sobre el guió, 
l’equip està format per experts en cada àrea que, 
com tu, ho han previst tot al detall, i el teu partner, 
ESPN, et mira amb la tranquil·litat de l’experièn-
cia reflectida a la cara. Havia arribat el moment 
de confiar i deixar l’espectacle en mans dels atle-
tes, els veritables protagonistes dels X Games.

X	Games,	l’esdeveniment	d’una	generació
A principis dels 90, als Estats Units, els joves crei-
xien marcats per les tendències socioculturals del 
moment i es realitzaven amb esports com el surf, el 
windsurf o l’skateboard, que encaixaven amb la 
seva manera creativa i radical d’entendre la vida. 
L’any 1993, Ron Semiao, de la cadena de televisió 
ESPN, va observar aquest fenomen, en va entendre 
el seu potencial i va visualitzar un esdeveniment 
que havia de captar la gran màgia d’aquests nous 
esports –ara anomenats action sports– i catapul-
tar-los a l’audiència. Vint anys més tard del somni 
de Semiao, els X Games, amb 20 edicions d’estiu i 
19 d’hivern, seus a 4 continents i més de 300 milions 
de teleespectadors, és un dels principals esdeveni-
ments esportius al món. 

Com	X	Games	va	acabar	creuant-se		
en	el	meu	camí
Al Sant Ignasi de fa 12 anys, aparèixer amb l’skate podia 
semblar una provocació, però per a nosaltres senzilla-
ment era part del dia a dia. Solia creuar-me amb el 
Javier Fondevila, de la promoció del 2005, a la sortida 
del col·legi. Acostumàvem a coincidir amb l’skate sota 
els peus, i amb el temps això ens va unir. Al juny del 
2011, el Javi, motivat per un article a internet sobre 
l’expansió internacional dels X Games, va contactar 
amb ESPN i va expressar la seva il·lusió de tenir-ne uns 
a Barcelona (les idees del Javi mereixen un article  
a part), i em va trucar exaltat.  Jo feia dos anys que 
treballava a Seven Marketing, en l’organització d’esde-
veniments. De seguida que va venir a comentar-nos la 
idea, els socis es van il·lusionar i van decidir lluitar-ho. 
El viatge a Los Angeles aquell mateix estiu iniciava un 
any dedicat a una candidatura que, tocats per la situa-
ció que travessa el país, semblava impossible de gua-
nyar... Tot i el gran risc, lluitaríem qualsevol esperança 
fins al final. 

lA NOSTRA gRAN FAmílIA

Jaume Puigdengoles   
PROMOCIó 2003 
 

“Barcelona ja va tenir una gran empenta 
amb els Jocs Olímpics, i ara, amb els  
X Games, impulsem de nou la marca 
Barcelona i la seva imatge de ciutat dinàmica 
i oberta al món. Les imatges que es difondran 
de la competició arribaran a més de 400 
milions de llars de tot el món, i això suposa 
una promoció de la ciutat difícil de pagar.”

xAvIER TRIAS  (P. 1963)
Alcalde de Barcelona

“Obviously coming into a new city, you 
never know what to expect. For us, Barcelona 
just wasn’t good, it was great. The city is 
amazing and the energy within in it 
illuminated all of us with its bustling 
sidewalks and lively action sports movement 
on every city block. We have never done an X 
Games of this magnitude in Europe, not even 
close, so we needed a really good partner and 
that is exactly what Seven was. I wouldn’t say 
we got lucky, but I certainly do feel lucky to 
have worked with such a great crew. They 
were experienced, knowledgeable and eager to 
produce the best action sports event in 
Europe, ever! We are looking forward  
to 2014!”

ANTHONY dITTMANN
ESPN X Games Barcelona Event Director

“Quan em van oferir l’oportunitat de 
coordinar un departament dins dels X Games 
Barcelona no podia imaginar la magnitud de 
tal projecte. Un equip tan gran, local, 
col·laborant amb un altre equip gegant, 
americà, i tots amb un únic objectiu: oferir  
el millor espectacle de qualitat. La meva 
aportació va consistir a crear un pla de 
serveis per a l’espectador, oferint la 
informació i el millor tracte possible. El 
primer feedback per part del públic, que mai 
havia gaudit d’uns esports tan extrems, va ser 
molt positiu, però no us imagineu la feina, 
intensa, que hi ha al darrere.”

BEA AlONSO-CuEvIllAS (P. 2002)
Coordinadora del departament de Guest Services per als X Games 
Barcelona 2013

JAuME PuIGdENGOlES   
Responsable de Continguts i Planificació  
del Recinte a X Games Barcelona

Mentre estudiava el Batxillerat Tecnològic al 
col·legi, el jaume Puigdengoles va iniciar una 
carrera esportiva en solitari dins el món del 
freeskiing, que el va portar al capdavant de l’escena 
internacional i va obrir camí a aquesta modalitat a la 
península. Conscient de la caducitat de l’esport a 
nivell professional, en tot moment va compaginar 
l’esquí amb la carrera d’Arquitectura.
Avui és el responsable de la programació esportiva i 
la planificació del recinte als X Games Barcelona, i 
continua amb la dualitat esport/arquitectura que 
l’ha marcat des que va sortir del Sant ignasi. 



estol 29330  

El passat dia 6 de juny Sant ignasi va commemorar, en un 
acte emotiu, els 40 anys de Formació Professional a les seves 
aules. la celebració va reunir antics professors i alumnes, 
representants d’institucions i empreses de diferents sectors 
professionals, persones vinculades amb jesuïtes Sarrià, així 
com professors i alumnes que actualment desenvolupen la 
seva activitat al centre.

En el marc de la celebració, Francesc Torralba, director de la Càte-
dra ETHOS de la Universitat Ramón Llull va pronunciar la confe-
rència Els valors de la professionalitat en la que va destacar la com-
petència, l’autonomia i la humilitat com a trets fonamentals de la 
professionalitat. Segons Torralba un professional ha de ser coneixe-
dor profund de la seva especialitat i dels límits amb altres especia-
litats i ha de dotar-se d’una competència ètica que li permeti tenir 
integrades una sèrie de virtuts per desenvolupar de manera plena 
la seva professió. També ha de ser una persona amb autonomia i 
amb un criteri que li permeti mobilitzar el seu talent i anar més 
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Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi  
celebra el 40è aniversari  
de Formació Professional

anys
formació  
professional

enllà de l’aplicació d’uns protocols establerts 
per no ser abocat al seguidisme i a la mediocri-
tat. Per últim, Torralba va insistir en la impor-
tància de la humilitat per tal que el professio-
nal pugui conèixer els seus límits, i aprendre 
dels seus companys i va afirmar que un profes-
sional expert serà humil si transmet la seva 
experiència i coneixements i un professional 
novell serà humil si escolta i aprèn dels seus 
companys experts. 

En l’acte de celebració, Carmina Solà-Mora-
les directora d’Estudis Professionals de Jesuï-
tes Sarrià- Sant Ignasi va fer una menció especi-
al a la 1a promoció que, graduada el 1976, va 
assistir en la seva totalitat. Martí Berini, antic 
alumne representant de la 1a promoció va adre-
çar unes paraules d’agraïment al centre per la 
formació, els valors i les experiències viscudes. 

D’altra banda Rafael Méndez, fundador i pri-
mer director de Formació Professional a Sant 
Ignasi va rememorar els inicis d’aquests estudis 
que van començar el curs 1972-73, amb la bran-
ca administrativa, i va explicar com posterior-
ment el centre va anar ampliant la seva oferta 
en les àrees d’electrònica, imatge i so, informà-
tica de gestió, i Hostaleria i Turisme diversifi-
cant la oferta formativa i adequant-se a la situa-
ció de cada moment.

Antoni Parellada, director general de Jesuï-
tes Sarrià-Sant Ignasi, va clausurar l’acte amb 
paraules de felicitació i de mirada cap al futur. 
En el seu discurs va manifestar la intenció del 
centre en continuar fent créixer la Formació 
Professional, per les aules de la qual ja han pas-
sat més de 8000 alumnes.

La celebració va finalitzar amb un còctel al 
claustre de l’escola, on els diversos col·lectius 
assistents van poder gaudir d’un espai de retro-
bament. 

“Jesuïtes Sarrià-Sant 
Ignasi ofereix un model de 
Formació Professional de 
qualitat amb un 
plantejament integrador, 
coherent i vinculat a les 
necessitats del món laboral. 
En el seu afany de treballar 
per a l’excel·lència, forma 
professionals de gran 
qualitat humana, 
compromesos amb la 
professió, amb coneixements 
teòrics i pràctics, i amb 
competències personals i 
professionals que capaciten 
per a respondre amb 
motivació i originalitat a les 
demandes empresarials. 
Actualment, Jesuïtes  
Sarrià-Sant Ignasi forma 
professionals en les àrees 
d’Audiovisuals, Empresa, 
Social i Esportiva i 
d’Hostaleria i Turisme.”
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te con el proyecto, era el apoyo que recibíamos 

desde Barcelona. Desde aquí con nuestros pen-

samientos ofuscados no sacábamos nada positivo, 

pero desde vuestro punto de vista, comentarios 

y apoyo a nuestra iniciativa, hicisteis que fuéra-

mos avanzando y fuimos recuperando la motiva-

ción hasta llegar adonde hemos llegado, una 

empresa social en Sierra Leona, nuestra iniciati-

va es una realidad, gracias. 

Sabemos que queda trabajo por hacer, en una 

empresa siempre hay trabajo que hacer, y que el 

éxito no está asegurado. Pero es para estar orgu-

llosos de nuestra iniciativa, diferente a muchas 

otras en el continente africano (ni mejor ni peor) 

diferente y eso sí, intentando transmitir nuestra 

manera de hacer las cosas, entendiendo como 

debe ser el desarrollo y siempre siendo realistas, 

que aquí no siempre es todo tan “bonito” como 

a veces nos lo pintan. 

Durante estos casi dos años que llevamos envuel-

tos en Palma de Palma, esperamos haber  conse-

guido transmitir una visión más realista del día 

a día en un proyecto de desarrollo en África. La 

evolución de esta iniciativa es realmente una 

experiencia, al principio todo es ilusión y una 

motivación inaudita, pero después cuando llevas 

un tiempo viviendo aquí, ya no es lo mismo que 

los primeros días, esa motivación va desapare-

ciendo y te das cuenta de que has dejado de ser 

un turista que ha venido unos días, a estar inmer-

so en el día a día de una realidad poco esperan-

zadora. En marzo y abril de 2012 estuvimos a 

punto de tirar la toalla, las cosas no salían como 

esperábamos (de hecho no salía nada), todo eran 

desesperaciones, y lo que en los primeros meses 

eran ilusiones, se fueron transformando en ganas 

de dejarlo correr y abandonar. La única motiva-

ción que nos daba fuerzas para continuar adelan-

Poco a poco vamos confeccionando la plantilla 

de Palma de Palma, de momento contamos con 

15 trabajadores en nómina, más los agentes a 

comisión. En P2P, tenemos prohibido con la gen-

te local los trabajos voluntarios, si alguien traba-

ja se le debe pagar por su trabajo. 

Por fin estamos consiguiendo que realmente 

las comunidades se impliquen en la iniciativa 

Palma de Palma, y gracias a ello, vemos como 

nuestro impacto va creciendo y son más la comu-

nidades que se están beneficiando. 

Nuestra planificación se está cumpliendo y ya 

estamos operando como una fábrica. Hemos con-

seguido nuestra máxima capacidad de produc-

ción y para este segundo semestre esperamos 

desarrollar la producción de jabón. Debemos 

seguir en esta línea ascendente hasta alcanzar 

nuestra maduración como empresa.

Respecto a nuestro objetivo de ir cediendo el 

testigo a los sierraleoneses, nos esperábamos que 

a estas alturas estuvieran más capacitados, pero 

todavía es pronto. Hay dos aspectos en especial 

que son los que realmente cuesta conseguir, 

honestidad con los números, no es fácil encontrar 

a gente en la que realmente se pueda confiar y 

la perseverancia.

Aquí conseguir algo una semana, no te asegura 

que la semana que viene vayas a conseguir lo 

mismo. El dicho no dejes para mañana lo que 

puedes hacer hoy, a veces aquí parece más bien, 

deja para pasado mañana lo que puedes hacer 

hoy. El tiempo carece de importancia, son perso-

nas que su futuro comienza al alba y termina al 

anochecer, esta es su realidad. Por eso nosotros 

tenemos que seguir trabajando con una mentali-

dad de progreso, y donde el tiempo significa pros-

peridad. 

ANTICS PER AlS AlTRES

Palma de Palma
Empresa social en Sierra leona
AlEJANdRO luCENA MIR 

Palma de Palma (P2P), es una empresa social de producción de aceite de palma y jabón en Kono, 
Sierra leona. Hemos construido una fábrica en la que procesamos fruta de palma que compramos 
a los agricultores, ya que debido a su falta de recursos no tienen ninguna opción de obtener 
beneficios por los excedentes de sus plantaciones. una vez obtenemos la fruta, la transportamos  
a nuestras instalaciones para pasar por las fases de procesamiento y obtener el aceite de palma. 
una vez envasado se vende en el mercado local. Nuestro principal objetivo es que los propios 
habitantes de Kono sean capaces de generar una economía sostenible promoviendo el  
desarrollo a través de las pequeñas explotaciones agrícolas. 

PAlMA dE PAlMA (P2P)
SIERRA LEONA

PARA	máS	INfORmACIÓN 
www.palmadepalma.org



TRObADA		
DE	PROmOCIÓ

1954
RAFAEl RECOlONS I MAlvEHY

Quan teníem dotze anys (cap allà l’any 1948) 

i anàvem a veure el lliurament de medalles 

als que feien cinquanta anys de col·le, veiem 

uns senyors molt grans, molt vells, molt 

xacrosos.

Doncs aquest any hem celebrat els cin-

quanta-nou anys de la nostra promoció. La 

veritat és que no ens veiem ni tan grans, ni 

tan vells ni tan xacrosos.

Ho hem celebrat al restaurant El  Asador 

del Mar. Hem menjat molt bé, tot i que -això 

sí- menys quantitat que quan teníem disset 

anys. Ens hem reunit vint-i cinc. És curiós 

que ens reconeguem pel nom i els dos cog-

noms. Així, per anomenar els que fan possi-

bles les nostres trobades, no diem en Coll, en 

Grau, en Miquel, en Majó. Diem Fernando 

Coll Monegal, Pere Grau Verdaguer, Jorge 

Miquel Altés, Joan Majó Llonch. Sens dubte 

que és conseqüència de les “promulgaciones 

de Dignidades” en les que s’aclamaven  els 

“dignes” amb els dos cognoms. (Per cert, que 

a alguns no ens anomenaven gaire sovint.)

I de què hem parlat? Dels companys que 

ens han deixat, de les dolències passades i 

presents, del néts (si els tenim), de com va el 

nostre país, de mil anècdotes dels anys de 

col·legi… i fins i tot algú ha demanat excu-

ses per un mastegot que va donar ara fa sei-

xanta anys. Però, sobretot, hem parlat de la 

formació que vàrem patir-gaudir amb els 

jesuïtes i que ens van obrir les portes amb 

força solvència a la vida adulta. 

L’any vinent (2014), entre altres comme-

moracions, celebrarem els 60 anys de la nos-

tra promoció. 
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