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Consiliari de l’Associació d’Antics Alumnes

Aquesta Associació pretén principalment el
foment de la companyonia, la mútua ajuda entre tots
els socis, i la col·laboració amb el Col·legi Sant Ignasi,
així com amb la Companyia de Jesús, les seves institucions i les organitzacions que inspira, sobretot la
dels Antics Alumnes, a fi que la formació humana,
social i cristiana rebuda pugui potenciar-se, renovar-se i actualitzar-se al llarg de la vida, amb vista
a la realització del compromís d’ésser agents actius
en la transformació del món cap a una societat més
fraterna i justa, a la llum de l’Evangeli.”
Estatuts de l’Associació d’Antics Alumnes
del Col·legi Sant Ignasi (Barcelona, 1987)

Aquest article és fonamental, perquè ens explica què
representa per a tots nosaltres l’Associació.
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Catalunya a Montserrat

Grupo Gràfico

Els retrobaments, els records,
l’alegria de compartir una jornada
justifiquen per si sols l’existència de
l’entitat. L’orgull d’haver anat al Col·legi
i d’haver coincidit a les mateixes aules i
tenir la mateixa formació anima
cada any els participants.

Dia
de
D
l’Antic
2014
La festa per excel·lència,
el dia gran de l’Associació
Andrés Espinós Pérez-Mañanet
President de l’Associació Antics Alumnes

issabte, 26 d’abril: a les 10’30 van començar
a arribar els més puntuals, interessats a descobrir les modificacions i noves instal·lacions
del Col·legi. Es van organitzar dos grups amb
les seves guies i van partir cap al desconegut.
Mentrestant la Promoció 1974, que celebrava 40
anys i que eren aquell dia els més nombrosos,
havia organitzat un “esdeveniment privat” amb
passada de fotografies i una xerrada del seu inoblidable professor Ignasi Vila, S.J.
La Santa Missa presidida pel Pare Provincial Lluís
Magriñá, S.J. (Promoció 1964) va ser concelebrada
per Ignasi M. Anzizu, S.J. (1954); Ramón Ribas
(1954), missioner al Txad; Albert Sols (1964), prevere diocesà, i el nostre incombustible i imprescindible consiliari Antoni Roigé, S.J. La participació
de la Coral Sant Ignasi va realçar la cerimònia.
A continuació, els més de 300 assistents van omplir
el saló d’actes i va tenir lloc la preceptiva Assemblea
utilitzant els mitjans audiovisuals amb els quals
compte avui el Col·legi. Les projeccions van ser
molt aplaudides i es va arribar a la cerimònia més
emotiva: el reconeixement a les Promocions que
celebraven data assenyalada.
Aquest any vam tenir la sort de comptar amb la
presència d’un membre de la Promoció 1934, que
celebrava 80 anys de la sortida del Col·legi i havia
iniciat els estudis quan es va reobrir el Col·legi el
1929.
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Vam poder homenatjar Lluís Solé Guillaume, en plena
forma i que va dirigir unes emotives paraules.
Una per una van anar desfilant les restants Promocions.

1944, 70 anys
Va intervenir amb la seva simpatia habitual Ramón
Negra Valls.

1954, 60 anys
Amb les paraules de Jaime Grego Sabaté, que va recordar el seu pas per l’internat.

1964, 50 anys
Josep M. Jané Altimiras, artífex de la gran assistència
de la seva Promoció, va animar els presents a mantenir
l’esperit jesuïta rebut.

1974, 40 anys
Josep Pages Rejsek va recordar els professors i jesuïtes
que els van educar.

1989, 25 anys
Eduardo Ribas Coll va compartir amb els assistents
les experiències de la seva Promoció.

2004, 10 anys
Sonia Carbó i Oscar Batista van agrair amb gran simpatia el seu pas pel Col·legi.
El tradicional dinar en els menjadors del Col·legi, servit per l’Escola d’Hostaleria, va posar punt final a una
jornada inoblidable.
La Promoció 2009 va celebrar la tarda del divendres
25 un sopar en els passadissos del Col·legi, al qual van
assistir més de cent integrants, molts dels quals no
havien tornat pel Col·legi i reprenien la seva relació i
vincle amb els seus companys.
La jornada va ser molt positiva, i ara esperem el proper
Dia de l’Antic, en el qual les Promocions 1945, 1955,
1965, 1975, 1990, 2005 i 2010 tindran un protagonisme especial.
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Representants de la Junta
amb el pare Provincial,
Lluís Magriñà i Veciana
(P.1964), que celebrava
els 50 anys de promoció.
Santa Missa presidida
pel Pare Provincial Lluís
Magriñá, S.J. (P. 1964),
concelebrada per Ignasi M.
Anzizu, S.J. (1954); Ramón
Ribas (1954), missioner al
Txad; Albert Sols (1964), i
el nostre consiliari Antoni
Roigé, S.J.

P.1934
Lluís Solé Guillaume
de la promoció 1934 recollint
la medalla commemorativa
de mans del consiliari de
l’Associació, P. Roigé.
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Promoció 1944

70 anys
Ramón Negra Valls
Delegado

P

ara celebrar los 70 años de nuestra salida del colegio, ya en el mes de febrero
me puse en contacto con los veinte compañeros vivos de la “promoción 1944”
ubicados en distintas regiones de España, con
la ilusión de que pudiéramos reunirnos el 26
de Abril, “Día del Antiguo” en el colegio de San
Ignacio, recordar en la misa a los 59 amigos
que nos han dejado y dar las gracias los que
hemos podido llegar a esta celebración.
En el año 1994 celebramos con euforia el cincuentenario de nuestra salida del colegio y
aparte de los actos celebrados en San Ignacio,
tuvimos una misa en la Merced, celebrada por

un compañero que en aquel momento era el
Párroco de la Basílica y luego un almuerzo en
el Círculo del Liceo, al que nos acompañaron
los profesores, Padres Altabella y Cardús y
muchas esposas de los compañeros.
El año 2004 pudimos celebrar todavía una
amigable reunión concelebrando en la Misa
del colegio el Padre Altabella y el compañero
Eduardo Vivas; dos días después, gracias a la
amabilidad de Juan Dexeus realizamos una
magnífica excursión a «Tamarit-Park» ( junto
al castillo de Tamarit, en la provincia de
Tarragona).
Llegado el 2014, se comprueba que los años no
perdonan y aunque de los 22 supervivientes
muchos de ellos tenían la ilusión de asistir a
los actos del Día del Antiguo, a última hora,
sólo 4 compañeros pudieron recibir el magnífico obsequio de la reproducción de la espada
de San Ignacio. Vemos que por casualidad el
año 2013 los antiguos de la promoción 1943,
que celebraban los 70 años de salida del colegio, fueron representados también por 4 compañeros.

Promoció 1954

60 anys
Josep Maria Vives de Quadras

V

am rebre amb il·lusió la convocatòria
dels actes per commemorar que fa 60
anys que vam acabar la nostra formació
al Sant Ignasi. Cal agrair la tasca que ha
fet el comitè organitzador d’aquesta i altres
trobades de la promoció, especialment el nostre delegat Fernando Coll, que ha fet possible
mantenir els vincles d’amistat entre molts de
nosaltres.

6
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És un bon moment per retrobar-se, recordar
les nostres vivències al col·legi i repassar les
moltes coses que han canviat en aquests 60
anys, tant en la societat en general com en les
nostres vides. Evidentment, el primer record
és per als molts companys que ens han deixat
durant aquests anys, en especial per a aquells
amb els quals teníem una relació més propera.
La trobada es va realitzar en dos dies. El primer ens vam reunir 20 companys al Casal dels
jesuïtes de Manresa, fent una visita al museu
i assistint a una missa, en la intimitat de la
Cova de Sant Ignasi, oficiada per dos companys
de la promoció, Ignasi Anzizu Furest i Ramón
Ribas Boixeda, que han dedicat la seva vida a
ajudar les persones més necessitades, tant a
l’Àfrica com a casa nostra. A continuació vam
visionar un vídeo, molt ben elaborat per l’Àrea
d’Audiovisuals del Col·legi Jesuïtes Sarrià- Sant
Ignasi, que dóna una visió dels orígens de
l’obra ignasiana i del seu impacte en el món.
estol 295
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Promoció 1964

50 anys
Josep M. Jané Altimiras
Delegat

Seguidament, el company Santiago Petschen
va impartir una documentada conferència
sobre el Congrés Eucarístic Internacional de
Barcelona del 1952, destacant aspectes
d’aquest esdeveniment, com el fet que va obrir
la Barcelona de la postguerra al món, que s’hi
va utilitzar el català en alguns actes i que comportà una amnistia de presos i la construcció
de les Vivendes del Congrés.
Després del dinar vam fer un recorregut per
Manresa, veient l’històric edifici del primer
col·legi de jesuïtes i acabant amb una visita a
la magnífica i ben situada seu. Al llarg del dia
vam tenir ocasió de parlar no sols d’aspectes
importants de les nostres vides, sinó també
dels temes propis de l’edat (que cap de nosaltres pot amagar), com el nombre de pastilles
que prenem diàriament, les preguntes sobre el
nombre de néts o el fet que, cada cop més, la
gent jove ens deixi el seient a l’autobús.
El següent dia, dins dels actes del Dia de l’Antic, ens vam trobar al col·legi 33 companys de
la promoció, 15 de nosaltres acompanyats per
les nostres dones, ja plenament incorporades
a la promoció. Es va iniciar el dia amb una
visita guiada al col·legi, seguida d’una multi-

8
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concelebrada missa a la capella, que ens van
fer recordar els temps viscuts a l’escola.
Seguidament va tenir lloc a la Sala d’Actes l’Assemblea General de l’Associació d’Antics
Alumnes de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, i a
continuació l’esperat lliurament de medalles a
les promocions. Enguany el lliurament de
medalles va estar acompanyat de simpàtics
documents gràfics recordant temps passats de
les diverses promocions. Recomforta veure la
vitalitat de les joves promocions, que els permet afrontar amb entusiasme els difícils temps
que els ha tocat viure, i sobretot comprovar que
el col·legi està plenament viu i que, tot i mantenint els valors tradicionals, ha sabut adaptar-se als nous temps.
Finalment, el dinar de companyonia magníficament servit per l’Escola d’Hostaleria de Sant
Ignasi. Després, el comiat, lamentant únicament la manca de temps per haver pogut compartir més experiències i records amb els companys. Desitgem trobar-nos en properes
trobades i, en aquest sentit, dóna ànims veure
com la promoció del 1934 va pujar amb agilitat
les escales de l’escenari per recollir la medalla
dels 80 anys.

El nostre ahir fent
camí... cap al futur.
Del demà.

L

a Promoció 1964 ha celebrat aquest any 2014 els 50 anys
de la sortida de l’Escola.
Els assistents apareixen a la foto, i alguns dels 36 que van
avisar que no venien per motius familiars, de malaltia,
quirúrgics... volen fer més trobades, caminades, visites…
Resumint, va resultar una trobada entranyable i simpàtica.
No han pogut ser localitzats 15 companys, 30 s’han mort, i 9
tampoc han vingut, perquè no “se’n recordaven”.
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Promoció 1974

40 anys
Josep Pagès
Delegat

E

l passat dia 26 d’abril de 2014, amb motiu
del Dia de l’Antic, la nostra promoció va
celebrar el 40è aniversari de la finalització dels estudis al Col·legi.
Quaranta anys són molts anys, però possiblement no són suficients per esborrar el record
intens d’aquells importants anys de la nostra
infància i adolescència, en què l’amistat es
combinava i es desplegava amb l’aprenentatge,
les il·lusions i els somnis de futur.
La jornada es va iniciar amb l’obtenció d’una
enganxina de cadascú de nosaltres amb el respectiu nom i cognom, amb una finalitat evidentment identificativa, i amb el lliurament
d’un àlbum elaborat pel company Albert
Tarradelles, amb una gran quantitat de records
gràfics de tots nosaltres i de les diferents activitats que es feien al col·legi en el decurs dels
diversos anys que vàrem ser-hi.
Aquest primer moment va ser, a banda d’emotiu, molt divertit al tornar a saludar companys
molts dels quals no havies vist més o no havies
reconegut immediatament.

10
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Formalment, l’acte va començar a la sala Lluís
Espinal, on el director del col·legi i company
de promoció, Antoni Parellada, va fer un breu
parlament de benvinguda i va aprofitar l’ocasió
per explicar els nombrosos canvis, estructurals
i pedagògics, ocorreguts des que vam finalitzar
els estudis.
A continuació va prendre la paraula el P. Ignasi
Vila, que, amb unes afectuoses paraules i fent
una demostració de la seva prodigiosa memòria, ens va tornar a donar una classe magistral
seguida amb interès per tots nosaltres: ens va
recordar què es el que ens va dir el primer i el
darrer dia de classe; ens va comentar quina
havia estat la situació dels professors que havíem tingut en aquella època; ens va explicar per
què ens va impartir l’assignatura de sociologia
a sisè curs i ens va oferir una pinzellada del
seus amplis coneixements en comentar aspectes relacionats amb la història de la Companyia
de Jesús a la Barcelona dels segles XVI i XVII.
El moment àlgid, i possiblement més emotiu
de la nostra trobada, es va produir quan se’ns
va mostrar un PowerPoint elaborat a partir de
l’àlbum de records abans esmentat, amb les
imatges dels diferents cursos i seccions des que
havíem arribat al col·legi fins que en vàrem
sortir al juny de 1974, comentades pel nostre
company Josep Bosch d’una forma impecable,
divertida i distesa.
Finalitzats els actes propis de la nostra promoció, ens vàrem incorporar a les activitats de
caràcter general previstes a l’ordre del dia de
l’Associació, com eren la celebració de l’eucaristia, el lliurament de les insígnies commemoratives als membres de cada promoció que
celebraven el respectiu aniversari, i la realitza-

ció, com a cloenda del dia, d’un dinar al menjador del col·legi, aquell espai al qual molts no
havien tornat més i que tant records els va
comportar.
La resposta de la promoció ha estat fantàstica,
no només per la gran assistència als actes sinó
pels comentaris manifestats via email per un
gran nombre de companys durant els dies posteriors, aportant records, fotografies, formulant comentaris de tota classe, oferint iniciati-

ves i demanant la celebració d’actes similars.
L’èxit del transcurs, preparació i organització de
la jornada, els continguts dels actes programats
i el material facilitat, no haguessin estat possibles
sense la iniciativa i savoir faire dels companys
Josep Maria Andreu, Josep Bosch, Javier Cuyás,
Carlos Losada, Xavier Roses i Albert Tarradellas,
als quals des d’aquí agraeixo en nom de tots nosaltres la seva tasca i dedicació.
Ens tornarem a veure aviat!
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Promoció 2004

10 anys
Sònia Carbó, Adriana Flaquer i Òscar Batista

E

Promoció 1989

25 anys
Eduardo Ribas Coll
Delegat

E

ncontrarse ante la fachada principal del
colegio, subir las escaleras y cruzar el
umbral de la puerta después de 25 años
tiene algo de nostálgico y mucho de misterio. La junta de Antiguos Alumnos nos había
convocado, a la promoción de 1989, para entregarnos la medalla conmemorativa por haber
acabado el colegio. Y allí en la entrada principal, junto a la capilla, los claustros y los largos
pasillos se fundieron los recuerdos de antaño
con la ilusión del presente.

12
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Ese día no llevábamos libros en la mochila sino
la experiencia de 25 años fuera del colegio.
Mochilas cargadas de estudios en la universidad, experiencias profesionales, fotos de nuestras familias, viajes al extranjero, recuerdos de
personas desaparecidas, proyectos por desarrollar y muchas ideas para compartir con
aquellos compañeros que habían sido nuestros
colegas durante toda nuestra etapa escolar.
¿Habremos cambiado mucho? El tiempo a
veces juega malas pasadas…. pero sin darnos
cuenta ya estábamos abrazados, las palabras
fluían y las anécdotas cobraban vida. Qué
recorridos tan diferentes. Qué vidas tan distintas. Pero qué cómplices nos sentíamos los unos
de los otros. Y es que nos unía la educación
recibida y la espiritualidad que nos fue calando, como agua mayo, durante la infancia y
adolescencia en el colegio.
Gracias a todos por haber hecho posible tan
emotiva la celebración.

l passat dia 26 d’abril vam tenir l’oportunitat de retrobar-nos amb molts amics i
companys del col·legi, molts dels quals
feia 10 anys que no vèiem. Vam trobar a
faltar-ne molts d’altres, alguns que no van
poder assistir-hi a causa que les seves carreres
professionals i personals els han portat lluny
de casa nostra, però tot i així van ser-hi molt
presents.

Després d’un nostàlgic tour pel col·legi i una
sentida eucaristia en la qual exalumnes de diferents promocions vam tenir el goig de sentir-nos en comunió, vam retrobar-nos tots al
saló d’actes del col·legi, i vam riure rememorant vells temps, entre fotografies i discursos.
Però no va ser fins després, ja fora del col·legi, i
en un ambient distès de barbacoa, que ens vam
trobar tots amb tots. Gràcies a l’hospitalitat del
Carlos Galofré, vam poder posar-nos al dia els
uns amb els altres, brindant per noves feines,
embarassos i compromisos matrimonials, tot
això sense deixar respirar el dj i a la «pista de
ball». Considerant que tota conversa acabava
amb un «no pot ser que esperem 10 anys a tornar a veure’ns tots», brindo per un retrobament
de la Promoció del 2004 abans del 2024.
Gràcies a tots per fer del Dia de l’Antic un dia
memorable.
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Promoció 2009

5 anys
festa jove
Ignacio Mañas
Delegat

E

l passat divendres 25 d’abril va tenir lloc la trobada d’Antics Alumnes de la promoció que va sortir
fa ja cinc anys del col·legi, el 2009.
Vàrem quedar davant de la porta d’esports per
retrobar-nos tots plegats i un cop Antoni Roigé, S.J. ens
va haver donat la benvinguda, vam sopar a base d’un
pica-pica molt bo als passadissos de Batxillerat.
Vam assistir a la trobada prop de cent antics alumnes, i
vam gaudir de l’oportunitat de posar-nos al dia amb gent
que no tenim la sort de veure sovint.
Esperem que el dia de l’ANTIC resultés tan bé com la
nostra festa JOVE, i agraïm al col·legi aquesta magnifica iniciativa.

crònica

XVII
trofeu
PITCH
& PUTT

Des de fa 17 anys, la tarda anterior
al Dia de l’Antic se celebra un torneig de
Pitch & Putt, sempre patrocinat per Beton
Català. Els assidus al concurs van gaudir
d'una tarda especial d'esport i amistat,
que va finalitzar amb el repartiment
de premis i aperitiu.
Classificació
HANDICAP
1. Jorge Bores - Leonori Puig - Lacalle (P.2013)
2. Enrique Yañez Castro (P.1975)
3. Ricard Santomà Boixeda (P.1962)

SCRATCH
1. Vencedor absolut. Jaume Nart Espinet (P.1972)
2. José Antonio Via Fernández (P.1969)
3. Carlos Baxeras Blanes (P.1973)

14
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E

crònica

s van presentar els resultats financers de l’últim any, és
important recordar la gran partida de 46.000€ destinada a aportacions socials vinculades als Jesuïtes, d'entre
les que cal destacar les aportacions fetes al Centre Sant Jaume
15.000€ i al fons de beques, Endowment Fund 10.000€ que
ja ha sobrepassat els 90.000€. Es va informar també del recés
anual, del torneig de futbol benèfic, les conferències del P.
Magriñá i d'en Carlos Losada, així com de la presentació de
l’associació d'antics als alumnes de 2n de batxillerat, que es
va fer per seccions en horari de tutoria i vàrem obsequiar amb
un pendrive d'antics a tots els alumnes. Es va comentar la
nova FSI, Fundació Sant Ignasi, refundada amb una vocació
clarament social de recolzament als projectes socials de la
comunitat educativa de Sant Ignasi-Sarrià, especialment al
Fons de Beques i el Centre Sant Jaume. Antics està present
en la nova FSI amb dos membres en el patronat.
Pe acabar es va presentar el «Merchandising d'Antics», un
tema molt novell i del que trobareu mes informació en aquest
estol. La junta ha iniciat un projecte de Merchandising per
vendre diferents productes amb el nostre escut, hem fet pendrives, bolígrafs, blocs de notes, polos, paraigües i impermeables. Cal dir que aquesta nova aposta de la junta vol impulsar la marca «Antics Alumnes Sarrià» amb el nostre escut
històric i que els beneficis del Merchandising es destinaran
a les obres socials en las que col·laborem.
Com cada any vàrem acabar amb la tradicional foto del
Consell i un sopar en el que vàrem poder comentar tots els
temes tractats al Consell.

consell de
delegats
2014
Juan n. garcía-nieto

El darrer 13 de febrer vàrem celebrar
el Consell de Delegats 2014 en el que
vàrem gaudir d'una gran assistència de
delegats, el que recolza el treball fet per
la junta i l’interès i dedicació dels
nostres delegats.
l nostre president amb la col·laboració
de alguns integrants de la junta van
presentar la nova junta, les tasques
designades a cadascun dels seus
membres i les diferents activitats fetes
durant el darrer any.

CONCEPTES

REAL 2013

PRES 2014

Ingressos

136.000

140.000

117.000

120.000

7.000

10.000

Quotes
Patrocinadors
Altres Ingressos

Despeses

12.000

10.000

136.000

140.000

Despeses Explotació

21.000

21.300

Estol

24.000

25.000

Catàleg
Donacions

5.000

5.000

46.000

46.000

Premis Excel·lència y Confer.

5.000

5.500

Dia de l’Antic, Delegats, Junta

25.000

26.000

Provisió de merchandising

6.000

6.000

Altres Despeses

4.000

5.200

0

0

Resultat

16

estol 295

associació antics alumnes sant ignasi

conferència

Cicle de conferències
d’actualització personal

LIDERAZGO Y
ESPIRITUALIDAD
IGNACIANA
Bajo el título de «Liderazgo y
Espiritualidad Ignaciana» y
presentado por Carlos Losada
presidente de UNIJES, se celebró
el pasado 16 de enero una
conferencia en la sala Luis Espinal
del colegio que fue todo un éxito de
participación y con profundo
y enriquecedor contenido.

L

a espiritualidad ignaciana invita a transformar la
realidad intentando hacer de este mundo un lugar
más digno para todos, un lugar donde la persona
pueda abrirse al Misterio de la Vida confiada y comprometidamente. En palabras de San Ignacio, estamos llamados a colaborar en la Misión de Cristo.
Esta transformación la hacen hoy en una parte importante las organizaciones: empresas, administraciones
públicas, ONG-ONL’s... Dirigir y liderar organizaciones es, o debería ser natural entre una parte importante de aquellos que comparten la espiritualidad ignaciana. Pero dirigir y liderar organizaciones significa
entrar en una dinámica cotidiana muy exigente que
con facilidad deteriora al “sujeto” (directivo) y por ende
a quien le rodea. Es un entorno de poder (relativo), de
pulsiones de todo tipo que con facilidad deteriora la
persona internamente y su comportamiento profesional llevando a liderazgos tóxicos para la organización
y la sociedad.
La espiritualidad ignaciana puede ser centro y motor
de una manera más humana de dirigir: su orientación
finalista (teleológica, orientada siempre a la Misión);
aprender a vivir confiadamente y de manera agradecida; viendo y observando la realidad tal cuál es; con
un profundo autoconocimiento; disponible a cambiar; en permanente discernimiento, libre de las pulsiones del poder, la vanidad,…
En definitiva Ignacio aporta una gran sabiduría centrada en su experiencia de Dios, profundamente evangélica que puede ser de mucha utilidad a todos aquellos que ven en la dirección un instrumento de
servicio a los demás y de transformación de la actual
realidad a una con mayores grados de justicia.
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beques

Endowment
Fund.
Sant Ignasi
Una realitat viva
Joaquin Acha, Nuria Duffo,
Juan N. García-Nieto,
Francisco Guarner,
Esteban Mogas i Gerard Valls

perpetuïtat i, per tant, no es poden tocar. Es
tracta, doncs, d’un programa que complementa perfectament la partida que anualment el
col·legi destina a beques i ajuts a les famílies
que ho necessiten.

Història del Fons de Beques
L’eina de l’Endowment Fund. forma part dels
inicis de la Companyia de Jesús a tot el món.
Concretament, forma part de la manera com els
Jesuïtes es podien permetre una educació gratuïta als seus col·legis. El jesuïta Ignasi Vila
Despujol, professor durant molts anys de l’escola, esmenta en el seu llibre publicat recentment
Els Jesuïtes a la Rambla de Barcelona: “…la
Companyia, per als seus col·legis, buscava un
capital inicial, els interessos del qual permetessin la vida d’una comunitat i l’atenció gratuïta
als seus alumnes….” Ens trobem, doncs, davant
d’un projecte que ve de lluny, i que té una clara
vocació de perdurar en el temps.

La comunitat
educativa Sant Ignasi
El nostre Fons de Beques
Després de dos anys de treball i molta
generositat, ja hi ha dos estudiants de
Batxillerat becats amb els fruits de l’Endowment Fund. Encara ens queda molta
feina per fer entre tots, és veritat, però
també ho és el fet que aquestes beques són
per a sempre. Per què? Doncs, perquè el
mecanisme del Fons fa que només es destinin a beques els seus rendiments. És a dir,
totes les aportacions (donacions) són a
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En base a l’esperit del projecte, la Fundació Sant
Ignasi va constituir fa un parell d’anys una
Comissió Executiva responsable de l’Endowment Fund. El projecte es fonamenta en una
estreta col·laboració entre tota la comunitat
educativa del Sant Ignasi, i es concreta en un
compromís de col·laboració entre totes les parts
compromeses (Associació d’Antics Alumnes,
AMPA, Col·legi Sant Ignasi, Fundació Jesuïtes
Educació, la Companyia de Jesús i els primers
donants). Això ha permès a dia d’avui disposar
ja de 80.000€ per a aquest fi, d’una base de
donants de més de 60 persones i famílies representatives de tota la Comunitat.

Els nostres objectius
Per a aquest curs tenim un objectiu força ambiciós a compartir amb vosaltres: aconseguir donacions
per valor de 40.000€ més i ampliar la base de col·laboradors amb 100 nous donants.
A més a més de les donacions individuals per imports fins ara molt significatius, hem considerat
també la possibilitat de microdonacions (300 €/anuals – en pagaments trimestrals). Esperem que,
en acabar aquest curs 2013-14, puguem tenir 120.000 € al fons i una base de col·laboradors/donants
habituals de 160 persones/famílies. En podeu trobar més detalls al web www.fje.edu/endowment
o bé enviant un correu-e a endowment@fje.edu.
Més enllà de les aportacions econòmiques, que són fonamentals per seguir fer creixent el nombre
d’alumnes becats, ens agradaria ampliar el nombre de persones voluntàries col·laboradores. Creiem
que un Projecte d’aquestes característiques uneix i amplifica el sentit i l’esperit de la Comunitat
Educativa del Col·legi vers un objectiu solidari a llarg termini.

Impuls inicial

Expansió

Divulgació

2014-2015 ...
2013-2014
2012-2013

inici

15.000 €

80.000 €

120.000 €

250.000 €

35 donants

60 donants

160 donants

500 donants

El nostre agraïment
Volem aprofitar aquestes línies per agrair un cop més el
compromís constant i generós de molts donants que, de
forma silenciosa, han contribuït a aquesta realitat viva…
Tanmateix, pretenem i somniem que l’endowment esdevingui el signe del nostre compromís i que es vagi ampliant amb més donants i més famílies en l’educació dels
nostres fills.

Nosaltres
ho creiem,

i tu?
estol 295
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el noticiari dels antics

Matrimonis
> Adam Casals I Jorba (P 1991)
Martina Metzmacher

> Oriol Llobet Aznar (P 2002)
Mercedes Vilaseca Arroyo

> Alvaro Gibernau (P 2004)
> Cristina Pol (P 2004)
> Albert Cagigós Poch (P 2007)
Mònica Pijoan Marcos

segon fill
Alejandro
> Ferran Arregui Lana (P 1989)

Sonia Cano

Martín
> Joan Busquets Unsain (P 1994)
Laia Caralps de Alós

tercer fill
Miquel
> Angel Barragán Garcia (P 1990)
> Gemma Sebastià González (P 1990)
quart fill

Naixements
Primer fill
Javier
> Jose Lorenz Gimenez (P 1998)
Ana Torra-Balari Conde

Alejandro
> Jorge Sarrias (P 1996)
Marta Segura

Fes-nos arribar les teves notícies

antics.santignasi@fje.edu

Defuncions antics
> José Mª Font Seix (P 1941)
> Joaquín Le Monnier de Caralt (P 1941)
> Antoni Serra Martí (P 1942)
> Jose Mª de Quadras de Caralt (P 1943)
> José Bascones Ayneto (P 1945)
> Francisco Clarasó i Marfà (P 1946)
> Ramón Vila Vila (P 1947)
> Joan Duran Struuck (P 1948)
> Ramón Llonch Arús (P 1948)
> Carlos Mª Tintoré Blanc (P 1950)
> Antonio Soler i Soler (P 1950)
> Ramón Serrano Bonell (P 1953)
> Carlos Möller Bertrán (P 1954)
> Luis Vilalta Cortiella (P 1956)
> Ignacio de Olano de Fontcuberta (P 1956)
> José de Besacoa Vilet (P 1958) rectificació
> Fernando Junoy Fatjó (P 1958)
> Pere de la Fuente Collell (P 1964)
> Lluís Mª Vía Fernández (P 1972)
> Miquel Dega Luis (P 2010 CFGS Ictur)

Nacho

> Clara Raventós Agustí (P 1999)
Luis Delgado de Robles Pelletier

Altres defuncions

Ilyà

> Alfons Banda Tarradellas,

> Jaume Remolà (P 2000)
Ljudmila Purhonen
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director de l’escola des de l’any 1996
fins el 2003

>

Defuncions familiars

Notíes breus

Ramona Bosch Castañé viuda de
Josep Mª Pericas Soler (P 1937)

Ordenació Pau Codina Lletjós

Gloria Costa Carrera, esposa de

> Jorge Montobbio Etcheverría (P 1958)
I mare de

> Ricardo Montobbio Costa (P 1985)
> Pau Montobbio Costa (P 1988)
> Gloria Montobbio Costa (P 1989)
> Daniel Montobbio Costa (P 1995)

El passat 6 de gener, solemnitat de l’Epifania, Pau
Codina Lletjós, antic alumne de l’escola (promoció
2004), va rebre el sagrament de l’Orde Sacerdotal
a la catedral de Granada.

María Teresa Barbero Pàmies esposa de

> Alberto Poblet Sales (P 1963)
I mare de

> Albert Poblet Barbero (P 1993)
> Mariona Poblet Barbero (P 1998)
Emilio Rakosnik Casas, pare de

> Emilio Rakosnik Hernández (P 1971)
Tate Soler Vicens, germana de

> Antoni Soler Vicens (P 1984)
Trinitat Bouzas i Cabanellas, mare de

> Lluís Cañadas i Bouzas (P 1985)

Josep Buch i Pilar Herrero pare i mare de

> Aleix Buch Herrero (P 1986)
> Cristina Buch Herrero (P 1987)
> Ignasi Buch Herrero (P 2002)

Josep Maria Sisternas Alegre, pare de

> Xavier Sisternas González (P 1987)
> Cristina Sisternas González (P 1990)
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experiència

EL
CAMÍ
IGNASIÀ

{33 km}

Castellnou – Verdú – Cervera
Eduardo Ribas Coll

Loiola

Promoció 1989

Arantzazu

L’Esperit
del col·legi
ens mou
i Sant Ignasi
ens arrossega.

Laguardia

Navarrete

Q

El cap de setmana del 8 i 9 de març,
més de 50 famílies de la Comunitat del
col·legi vam deixar les nostres rutines
i ens vam posar a caminar. Molts de
nosaltres érem antics alumnes amb la
il·lusió de viure amb els nostres fills
una experiència que ens apropés
a la vida de sant Ignasi.
Cap a on anàvem?

uan vam començar, tots ho sabíem
molt bé; faríem una etapa del Camí
Ignasià: dissabte caminaríem 17 km, de
Castellnou a Verdú, i diumenge 16 km
més, de Verdú a Cervera. Tot estava controlat,
com ens agrada al humans: hora de sortida,
temps d’aturada, llocs de perill, aigua, cruïlles,
hostatgeria, seguretat, motors d’arrancada...
L’organització, de clara inspiració ignasiana, es
va proposar començar i acabar les jornades amb
una reflexió, mantenir l’austeritat en el menjar
i el dormir, caminar durant un km en silenci i
celebrar l’Eucaristia a la casa natal de sant Pere
Claver.
Tot quadrava. Endavant. I amb aquestes seguretats van començar a caminar; els nens corri-

Logroño

Calahorra

Tudela
Igualada

Lleida
Zaragoza
Verdú
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Manresa

en emocionats amunt i avall per resoldre la
gimcana. Els pares ens trobàvem parlant indistintament entre uns i altres, tot enfortint els
lligams de la nostra Comunitat.
A mesura que anàvem avançant pels camps i que
caminàvem i xerràvem i jugàvem i pregàvem,
ens anàvem endinsant molt suaument en un
altre Camí. Un Camí interior, il·luminat per la
Seva Presència i vers altres horitzons. Ell caminava amb nosaltres i els pelegrins ens sentíem
acompanyats per Ell. Estàvem profundament
units i ens vam reconèixer com a Comunitat. Ens
vam deixar estimar.
Per on ens porta aquest nou Camí? No ho
sabem, perquè ara ja no depèn de nosaltres,
però no tinguem por de seguir-lo; aquell cap de
setmana, tot caminant, ens vam sentir plens de
Vida.
Agraïts d’haver seguit la crida, continuem fent
Camí...

Montserrat
estol 295
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record

a
reveure,
alfons
miquel gallés
Promoció 1974

A

ra fa uns dies (30/01/2014) va morir el bon
amic Alfons Banda, director del Sant Ignasi
durant un grapat d’anys (1996 – 2003).
Es dóna la significativa (de signe) i providencial (de providència) circumstància de la coincidència d’aquest dia amb l’aniversari de la mort
del seu admirat Mahatma Gandhi. Ambdós coincidiren en la seva extraordinària Visió del Món:
un món de Pau, un món en Pau, un món per a la
Pau...
I això no s’improvisa. Forma part de la manera de
ser. De la joiosa manera de viure. De la vida viscuda.
I, essent director d’una escola, es nota. Es nota en
la concepció/gestió del que avui anomenem
Recursos Humans (RRHH). I es nota en l’afabilitat i bonhomia del tracte personal.
Als qui l’hem conegut a les escoles ens sorprèn el
reconeixement rebut als mitjans de comunicació
per la seva tasca i el seu compromís amb el treball
per la pau. Atès que podria semblar, des del —a
vegades— “microunivers” del sector educatiu, que
la feina de direcció d’una escola és incompatible
amb d’altres ocupacions i responsabilitats (!). Però,
en el cas de l’Alfons, res de res. Director amb visió
estratègica (d’aquesta que podem trobar a faltar
a l’entorn, precisament en el moment en què més
la necessitem...) copsable en l’animació col·lectiva
per l’elaboració d’un nou ideari, en l’impuls a la
internacionalització (concepció global...), així com
en l’impuls —també— per ser al capdavant del tren
de les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a les escoles.
Sens dubte, un amic, un company, i el que és més,
un testimoni i un referent per a molts de nosaltres.
Allà on tanta falta ens fa, a l’Escola!
A reveure, Alfons!
Descansa en la Pau del Senyor!
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El pasado domingo 2 de marzo realizamos un año más el Retiro
Espiritual para los antiguos alumnos del colegio de la mano de
Xavier Melloni SJ. Les podría explicar cantidad de sentimientos
y vivencias experimentadas en ese días. Sin embargo, haré
algo mejor, les dejaré con el siguiente poema escrito por un
asistente al retiro para que entiendan lo que significó para
nosotros el Silencio el pasado domingo 2 de marzo.

recès

Silencio

retiro
en manresa

silenci
lluÍs mercadé i nubiola

Al meu amic Jordi Draper i als companys
amb qui he compartit el recés

Callo, però m’agito
una i una altra volta
fins que una calma
immensa em silencia.

Puc despullar-me i no tenir
ni fred, ni calor: només presència!
Ara callo i em reconec jo,
sense disfresses, ni cançons.

El calfred de la sorpresa
em dóna la dimensió
autèntica de cada cosa
i la meva gratitud esclata.

I quan m’adreço, pobre, a Tu,
sé que m’escoltes i em parles.
La teva Paraula és definitiva
i mentre l’acullo es fa el Silenci.

Sento i escolto com mai,
abans d’aquest silenci nou,
la bellesa i la força creadora
de la teva paraula i la meva.

Serè, plàcid i alegre agraeixo
aquesta comunió estreta
amb el misteri i l’eternitat:
Ja no hi ha espai ni temps en mi,
tan sols Tu, en la profunditat,
i els altres.
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entrevista

Dr.
Xavier
magriñá
P1966

Metge especialitat
en ginecologia oncològica

Per què et vas fer metge i vas escollir
l’especialitat de ginecologia oncològica?

Quins consell donaries a les noies i nois que
volguessin estudiar medicina?

Poder ajudar la gent malalta va ser el que em
va decidir a fer medicina: viure sense salut i
patint no és forma de viure. Hi ha només dos
tipus de malalts: els que necessiten atencions
mèdiques per millorar la seva qualitat de vida
i els que les necessiten perquè si no poden
morir-se. La ginecologia oncològica és una subespecialitat de la ginecologia dedicada al segon
tipus de malalts, a dones amb càncer de matriu,
coll de la matriu, ovaris, trompes, peritoneu,
vagina i vulva. Avui dia, el 55% de les malaltes
amb càncer ginecològic es curen. Poder retornar la vida a una malalta amb risc de mort prematura porta una satisfacció personal que
compensa tots els esforços que calen per aconseguir-ho. Altres malalties, com la diabetis o
l’emfisema pulmonar, no es curen, es tracten
però no es curen.

Per triomfar en qualsevol professió s’ha de tenir
passió per practicar-la bé i de cor. Amb passió,
les hores a la feina passen molt ràpides i sense
que un se n’adoni, tenint la sensació que no és
feina, sinó una forma de servir la gent i un mitjà
per millorar-se un mateix . Si es té passió per
retornar la salut als que l’han perdut o, encara
més, de prevenir que una malaltia, en el meu
cas el càncer ginecològic, se’ls emporti la vida,
aquest sentiment tan profund et fa retornar dia
rere dia amb el somriure a la cara i al cor.

Quins records tens del col·legi Sant Ignasi?
Director de la Divisió de Ginecologia
Oncològica del Departament d’Obstetrícia
i Ginecologia, Clínica Mayo, Arizona
Especialista en cirurgia de reconstrucció
pèlvica, cirurgia oncològica i cirurgia robòtica.
Professor de Ginecologia i Obstetrícia,
Mayo College of Medicine.
Va estudiar a Barcelona, Londres i França
abans de traslladar als EUA per continuar
especialitzant al Mayo Graduate School of
Medicine (1977) i University of Kansas (1980).
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Les dues coses més importants que vaig aprendre al Sant Ignasi van ser la disciplina en tots
els seus aspectes, que serveix per cultivar les
virtuts, i la importància de la fe, que serveix per
mantenir la vida espiritual interior que dóna
fortalesa, tan necessària en els moments difícils
de la vida. Em recordo de moltes coses, però
sobretot de com marxàvem en fila pels passadissos, dels camps de futbol i de la piscina, on
vaig participar en els relleus de 100 per 100:
cent alumnes nedant 100 metres cada un. I
vam aconseguir el rècord d’Espanya!
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entrevista

Sergio
Martínez
López

P1995

Director financiero
Puig North America

¿Qué recuerdos tienes de tus años en
el Colegio de San Ignacio?
Tengo muy buenos recuerdos de mi paso por
el Colegio de San Ignacio. Son muchos y muy
diversos. Siempre esperaba con entusiasmo La
Fiesta Mayor, en la cual participaba activamente. Era integrante del equipo de baloncesto de
mi curso y siempre teníamos partido. Además,
como miembros de la asociación de padres, mis
padres siempre ayudaban en alguna parada y
nos quedábamos hasta el final.
Siempre me daba prisa en comer rápido, para
ir a jugar a futbol en el platanar o participar en
el campeonato de baloncesto inter-clases organizado por el profesor Julio. Como a él, recuerdo a muchos profesores por su cercanía con los
alumnos y a la vez su nivel de exigencia.
También recuerdo los nervios de la época de
exámenes, cuando los patios quedaban vacíos
y la biblioteca se llenaba.

A lo largo de los años compartí muchas experiencias con mis compañeros, profesores y
padres en innumerables salidas y excursiones.
Recuerdo con especial cariño varias comidas
en Can Barba, la excursión a Loyola y una
excursión a la cabaña del Pare Sala.

¿Qué es lo que aprendiste y que te
ha servido hasta ahora (en tu desarrollo
como persona, en tu vida laboral, social...)?
Además de la vertiente académica, que es
importante, el Colegio de San Ignacio, ha tenido un gran impacto en mi desarrollo como
persona. Los valores que se imparten día a día
te van forjando como persona sin que te des
cuenta. La disciplina y el espíritu de superación
me han ayudado a nivel profesional en el
mundo competitivo en el que vivimos. El respeto es un valor fundamental tanto a nivel profesional como personal. Las personas a las que
más quiero son también a las que más respeto.
Los valores de la fe cristiana me ayudan a ser
sensible con lo que sucede a mi alrededor, bien
sea en mi entorno inmediato o en la sociedad
en la que nos desenvolvemos.

¿Qué recomendaciones darías a los más
jóvenes de la Asociación de Antiguos
Alumnos?
Que descubran sus intereses y habilidades para
escoger una carrera profesional que les motive
y apasione. Cuando algo te apasiona, cada día
te levantas con ganas de afrontar nuevos retos
y hacer las cosas mejor. Me siento muy afortunado por todas las oportunidades que he tenido, y las he aprovechado al máximo. En mi
caso, haber aprendido idiomas me ha permitido estudiar, viajar, conocer a gente muy diversa y trabajar en distintos países. Tener una
actitud abierta para escuchar y aprender de
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otros también me ha ayudado a nivel personal
y profesional.

¿Puedes añadir un resumen de tu vida
en NY y de tu familia, tus estudios...?
Después de terminar mis estudios en el Colegio
cursé la carrera de Ciencias Empresariales en
ESADE. En mi último año de carrera tuve mi
primera experiencia en el extranjero, estudiando y trabajando en París. Resultó ser una experiencia formidable tanto a nivel académico como
personal, pues conocí a la que sería mi futura
esposa. Una vez completados mis estudios tuve
la oportunidad de trasladarme a San Francisco
para trabajar en Silicon Valley. Fueron dos años
en los que trabajé y estudié. Tuve momentos
muy dulces y otros más difíciles. Decidí regresar
a Barcelona y empecé a trabajar en el Grupo
Puig, donde he desarrollado mi carrera profesional desde entonces. Y ya son más de 10 años.
Al año de estar en Barcelona me casé con mi
esposa, Amy, que es Canadiense. Organizamos
dos bodas, la primera en Banff, Canadá y la
segunda en Barcelona. Después de pasar unos
años en Barcelona, el Grupo Puig me ofreció una
oportunidad para trasladarme a Nueva York y
trabajar en el área financiera de Puig North
América. Estamos en NY desde entonces, hace
ya más de cinco años. NY es una ciudad muy
intensa, que a la vez que exige mucho, también
ofrece mucho. Intentamos ir a Barcelona varias
veces al año, pero aun así, a veces, echo en falta
a la familia, que siempre me anima y me apoya
en todo lo que hago. Dejando a un lado el plano
profesional, los acontecimientos más importantes desde que estamos en NY han sido los nacimientos de nuestros dos maravillosos hijos:
Lucas, de cuatro años y medio y Sofía, de casi
dos años. Los dos asisten al parvulario de San
Ignacio en NY, y espero que sean futuros alumnos del Colegio San Ignacio de Nueva York.
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trobades

{ }
Promoció

1951

toledo
cultural
jorge palomar llovet
Cronista
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i el año pasado fuimos a Atapuerca a descubrir
los orígenes de nuestro "Caliu", en esta ocasión
nos interesaba estudiar las bases culturales
donde poder fundamentarlo y creímos que el
destino podía ser la imperial Toledo, ciudad paradigma
de la convivencia durante siglos de las tres culturas,
cristiana, judaica y musulmana, determinantes por su
larga influencia en lo q ue hoy es nuestra cultura, historia, ciencia, pensamiento, lengua, costumbres, etc.
En un tren AVE, acompañados por las esposas, unas
distinguidas damas invitadas y unos destacados especialistas en temas a tratar durante aquellos días, nos
trasladamos a Madrid. En Atocha nos esperaba un
autobús que, conducido por un chófer excepcional por
su pericia, conocimientos y simpatía, nos prestaría sus
servicios a lo largo de nuestra estancia en aquellas tierras. Llegamos al mediodía a la residencia militar "Los
Alijares" situada en lo alto a la otra orilla del Tajo, desde
donde a la misma altura y al margen izquierdo del río,
domina la mayestática figura del palacio de El Alcázar,
ofreciendo un panorama inigualable. Aquella misma
tarde, tras dar la bienvenida a los asistentes y hacer
una breve y sentida alusión a la obligada ausencia de
nuestro querido delegado-decano, debido a unas
inoportunas molestias, se celebró un coherente acto
académico con dos intervenciones culturales de primera magnitud. El Dr. A. Valenciano disertó sobre la
cultura judaica, las costumbres de los judíos, sus relaciones sociales y económicas, sus oficios, su religión,

Si hemos buscado
el origen y hemos
ahondado en sus
fundamentos
¿qué analizaremos
del "Caliu" en
nuestro próximo
desplazamiento?

sus antipatías, problemas y por último su
expulsión, lo que dio
paso a un animado coloquio. Tras el break vino
la manifestación cultural musical a cargo de
Agustín Escalza que nos deleitó acompañado
de un guitarrista con un clásico repertorio de
tangos interpretados con profundo sentimiento. Y a partir de aquí, Toledo es un pozo sin
fondo de fuentes culturales de las que intentamos sorber algunas gotas. De las de la cultura
artístico-monumental, visitando El Alcázar y
su Museo Militar, la magnífica Catedral con sus
coros, rejas, pinturas retablos y tesoros; San
Juan de los Reyes, ineludible "Entierro del
Conde Orgaz" del Greco, la sinagoga de Santa
María la Blanca, murallas, puertas, calles y
callejones, plazas y plazuelas. Muestra de la cultura militar fue la visita acompañada por el
Teniente Coronel, a la Academia de Infantería.
De arboricultura a silvicultura nos llenamos en
los preciosos Jardines del Príncipe en Aranjuez,
que recorrimos a bordo de un simpático chiquitren de "guiris"; y como cultura gastronómica finalizamos nuestro viaje, con la visita a
una bodega donde nos dieron unas interesantísimas explicaciones sobre el cultivo, elaboración y envejecimiento del vino con una agra-

dable degustación de algunos de sus caldos; y
con la compra de unos afamados quesos en una
cercana factoría artesanal. Con motivo de la
entrega de un obsequio-recuerdo al director de
la residencia, simbólica oferta de pan y agua en
un cántaro y un plato elaborados en artística
cerámica, Carlos Cuatrocasas expresó magníficamente los resultados de esta cultura que
hemos venido recibiendo acumulada en los
valores en los que nos iniciaron en el colegio y
que tienen gran paralelismo con los que rigen
en el Ejército, que hoy desempeña la función
de vigilarlos y mantenerlos. Pasamos cuatro
días inolvidables entre conversaciones serias o
distendidas, bromas, sorteos, pequeños obsequios, muchas horas en la mesa entre muy
variados menús, amistad, alegría y todo gracias
a... una perfecta organización y logística fruto
de un abrumador trabajo de muchos meses que
quisimos agradecer con un sencillo obsequio a
Mae Ponsa por la impagable ayuda prestada a
su marido a quien, por otro lado ya se había
dedicado públicamente el soneto alusivo a
"Encomium Ponsae Magistri". Conclusión: si
hemos buscado el origen y hemos ahondado en
sus fundamentos ¿qué analizaremos del "Caliu"
en nuestro próximo desplazamiento?
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trobades

recepció
a l’ajuntament de
barcelona
ignasi baquer i miró
Delegat

{1963}
Promoció
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La visita no va tenir el més
mínim caràcter polític; ans
al contrari, l’exclusiva
finalitat era saludar i
felicitar un company que
abans estudiava i jugava a
futbol amb nosaltres i ara
ha esdevingut per mèrits
propis, ni més ni menys,
l’alcalde de la nostra ciutat.

A

ra fa 50 anys, els de la promoció de 1963, no ens
podíem ni imaginar que un dia ens faríem unes
fotografies a l’Ajuntament de Barcelona amb l’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.
En aquells anys l’administració pública, l’autoritat i la
política en general ens quedaven molt lluny, i més encara en les circumstàncies d’aquella època. Ningú hagués
dit que en un futur llunyà, l’any 2013, i amb motiu de la
celebració del nostre cinquantenari, seria el mateix alcalde qui ens saludaria amb l’orgull de ser “un dels nostres”.
En el programa inicial de la celebració del nostre aniversari, el dia 3 d’octubre, i abans del sopar al Reial Club
Nàutic de Barcelona, estava prevista una visita al nostre
company, l’alcalde. Però a causa de la seva agenda (es
trobava de viatge oficial al Marroc) no vam poder portar
a terme el pla i el vam haver d’ajornar per a més endavant, el 2 de desembre.
La recepció va començar en el sumptuós i històric Saló
de Cent. Després vàrem visitar les diferents dependències de la Casa Gran. En Xavier Trias ens va fer d’amfitrió
i de guia, i ens va explicar detalladament les diverses
meravelles que adornen aquest singular recinte.

Des de la magnífica terrassa de l’Ajuntament vam
poder gaudir d’un impressionant panorama aeri
de Barcelona: des de la serra de Collserola fins a
la mar Mediterrània, des de la muntanya de
Montjuïc fins més enllà del Besòs; i vam poder
identificar molts dels edificis singulars i emblemàtics que adornen la nostra estimada ciutat.
Després, ens va oferir un cava i vam poder brindar de nou per celebrar els 50 anys de la nostra
promoció i la nostra llarga amistat, que tots vam
desitjar que fos per molts anys. En cap cas la
visita no va tenir el més mínim caràcter polític;
ans al contrari, l’exclusiva finalitat era saludar i
felicitar un company que abans estudiava i jugava a futbol amb nosaltres i ara ha esdevingut per
mèrits propis, ni més ni menys, l’alcalde de la
nostra ciutat. Això és un motiu de joia per a tots
aquells nens que érem nosaltres i que ara ja
tenim 50 anys més. La recepció va ser una entranyable cloenda de tots els actes de celebració del
cinquantenari de la Promoció 1963.
Gràcies, Xavier!; gràcies, senyor Alcalde!

La Promoció amb
l’alcalde en el Saló
de Cent, a l’inici de
la visita.

L’alcalde Xavier Trias
acompanyat dels delegats,
Juan José Espinós Solís
(esquerra) i Fernando A.
Moraga Llop (dreta).
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trobades

{1989}
Promoció

Marxandatge

Trobada

administratiu
CARLOS MOSQUERA GARCÍA
Delegat

E

descobreix
la nova col·lecció
de productes
de l’associació

Els trobaràs tots a l’Associació d’Antics Alumnes
Carrasco i Formiguera, 32 | 08017 Barcelona
Tel. 93 602 30 00 (ext.252) | antics.santignasi@fje.edu

Horari: 8:30 - 13:30 h
1€

2 Enganxines

10€

Paraigües

1€

2 Bolígrafs

7€

Samarreta

1€

Bloc de notes

20€

Polo

5€

USB 2 GB

30€

Jaqueta
impermeable

El passat juny la nostra
promoció d’Administratiu
ens vam reunir en una
agradable trobada en el
Col·legi Sant Ignasi Sarrià.
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Situació
de l’entorn

cooperació

Situació del LCCL

> Continua sent un dels millors col·legis del Txad: bons resultats al BAC;

(a)

valorem la seva funció social acollint alumnes amb pocs recursos
i alhora formant bé persones que necessita el país.

> El país va avançant i és ara

> Fa un paper important en la formació de persones capacitades per tirar

una «illa» entre països que
estan ara més convulsos:
Libia, Sudan, RCA, Camerún,
Nigeria.

endavant aquell país amb uns criteris ètics i de recerca del bé comú.

> Ha passat a ser plenament de la Companyia de Jesús.
> Precari...

> Té diners del petroli, el govern
>

— Tema persones: el P. Robert Nguewadjim molt desgastat ja,el
P. Bertrand Djimoguinan ha tornat; nous jesuïtes joves.

és estable i «ja satisfet», i va
invertint en infraestructures.
Prova d’això: el donatiu del
president al LCCL
per edificis.

— Tema económic: difícil repte combinar la sostenibilitat econòmica
amb preus no elitistes
— Embolics txadians: el President ha fet una gran aportació... en
edificis!! Mentrestant, no tenen recursos per pagar els professors
i el manteniment...

(b)

campanya
EnxartxaD
2014

>
>

Situació
de EnxarTxad

2011

A causa del Magis,
no va haver grup
pel Txad; «només»
el Josep Maria Cruz,
que ha fet el VOLPA i
ha estat dos anys allà.
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2012

Llorenç està a Mèxic
i Alexis Bueno no
segueix bé el tema.
Va només una noia,
de Girona.

Antics Alumnes del LCCL:
Motivats pel que el P. Robert diu de l’Associació d’Antics
Alumnes Sant Ignasi, ha aconseguit que des de França
enviessin un container ple d’ordinadors ’raonablement
bons’ d’una Mairie de França.
L’Associació d’Antics Alumnes Sant Ignasi ha servit
d’exemple i catalitzador de la implicació dels Antics
Alumnes del LCCL.

Perspectives

> Hem d’estar atents al futur del LCCL: canvi de Director,
situació nova, sala d’informàtica...

> Possible necessitat de reforma de la sala d’informàtica:
esquerdes, sostre metàl·lic, màquines en marxa...

> Beques: continuar amb el projecte “Semences du Tchad”, que ajuda
a formar gent capacitada en aquell país, i que es quedi en el Txad.

> Cada any que anem les coses canvien allà, i van sorgint diverses
realitats: Escola st. Dominique Savio: es podria ajudar
a acabar de construir?

2

anys febles quant
a la participació

2013

De nou reprenem
un bon grup, de
5 persones, pel Txad!
Dins el context, ara,
d’Àfrica en Compañía
de la SJ d’Espanya.

2014

Preveiem més
d’un grup al Txad:
un a Sarh, un
a Kyabé, un a
Mongo.

Més informació
www.enxartxad.org

Què hem fet
aquests anys?
Amb
> Continuem amb
> Col·laborem
l’aposta
per
amb el col·legi
el LCCL,
proporcionar Internet
per assegurar
canvi de
via satèl·lit pel col·legi.
la continuïtat
col·laboració > Canvi de proveïdor:
del servei
de Signis a GlobalTT,
que és belga, molt
millor servei.

Neloumta
vol anar
a l’escola
Ajudan’s

d’infermeria
de l’escola

> Canvis: abans pensàvem > Possible ajut
en ajuts pels edificis,
però mentre l’ajut
presidencial hi sigui, no
s’ha de fer. Canvi a
“Semences du Tchad”:
beques per a antics
alumnes del LCCL.

a l’escola dels
salesians
“St. Dominique
Savio”.
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testimoni

IÑAKI
Y SU LUCHA
CONTRA EL
MONSTRUO
SANFILIPPO
Janette Ojeda

hazte socio

www.stoopsanfilippo.org
colabora

Envía un donativo a
ES85 2100 5839 7502 0014 1215
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as vueltas que da la vida. Hace 15 años me estaba
graduando con honores de la Universidad y, a partir de ahí, me dediqué a mi profesión como especialista en Finanzas y al voluntariado. Viajé por el
mundo alcanzando las metas que me había propuesto.
Ignaciana de formación y de corazón, estaba en la plenitud profesional y espiritual… en fin, que tenía el mundo
por delante y me quedaba corto.
Me llevó 5 años tener una única oportunidad de quedarme embarazada, lo deseaba con toda mi alma. Finalmente
llegó con esos ojos enormes queriéndose comer el mundo.
Un niño perfecto. Mientras crecía, escuché sus primeras
palabras, lo vi dar sus primeros pasos, me deleitaba observando cómo conocía su entorno. Siempre tan feliz, tan
despierto, con esa sonrisa que enamora al más duro. Mi
vida no podía ser más perfecta.
Pero antes de que cumpliera los dos años, comenzó la
peor pesadilla de cualquier padre y madre. A mi bebé le
diagnosticaban una enfermedad rara y mortal, y con el
diagnóstico me informaron claramente sobre la corta y
dolorosa vida que iba a tener. El monstruo se llama
Síndrome de Sanfilippo. Ese monstruo no vino sólo a
amenazar con llevarse la vida de Iñaki, también destruyó
la mía, convulsionó todo el entorno familiar.
Sanfilippo es una enfermedad neurodegenerativa donde
los niños nacen perfectamente normales y a partir de los
2-4 años una toxina que acumula su cuerpo provoca que
comiencen a perder progresivamente funciones. Hablar,
comer, caminar, son cosas que dejarán de hacer. Alrededor
de la adolescencia finalmente dejarán de respirar y morirán. No hay sobrevivientes.

Por supuesto que no ha sido fácil. Afrontar
tanto dolor, el de mi hijo y el mío, el de toda a
familia, es lo mas difícil que pueda pasar una
madre… sobre todo el dolor de un hijo.
El amor y el miedo me dieron las fuerzas que
necesitaba para enfrentar al monstruo. Después
de documentarme a fondo supe que hay posibilidades reales de salvarlo.
Un grupo de investigadores ha desarrollado la
terapia génica. Los estudios en animales han
demostrado que con una sola intervención,
donde se deposita en el cuerpo una versión sana
del gen mutado, se reestablece la actividad
celular y se CURA la enfermedad de por vida.
Esa terapia génica ahora debe llevarse a ensayo
en niños. España está siendo pionera a nivel
mundial, ya que si se reúnen los fondos necesarios, ese ensayo se llevaría a cabo en el país a
finales de este mismo año.
Necesitamos 3 millones de euros. En el momento en que escribo esto, se han reunido 700 mil.
Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta una
cantidad importante para hacerlo realidad.

En este caso, la vida de Iñaki y la del resto de
niños afectados tiene un precio. Necesitamos
ayuda, mucha ayuda.
Esa esperanza e Iñaki son mi fuerza de cada
día. Una fuerza que se ha convertido en una
lucha. No he descansado ni descansaré ni un
segundo mientras el monstruo Sanfilippo quiera arrancármelo. Lucharé sin tregua por su
vida, su salud y su felicidad.
Ningún niño debería tener que vivir un destino
como este. Ahora va siendo consciente de que
es diferente y yo busco la manera de que el
amor sea más fuerte que su frustración. Y con
todo es un niño feliz, cariñoso, dulce, con una
fortaleza que impresiona. Es incluso en el cole
el que defiende a cualquiera que esté llorando
o en peligro. Así de especial es.
Escribo esto para pedirte a ti que lo estás
leyendo que nos ayudes a salvarlos. Puedes
ayudarnos con tu donativo puntual o haciéndote socio.
Este es hijo Iñaki, esta soy yo… luchamos contra
el Síndrome de Sanfilippo y vamos a vencerlo.
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montserrat
4 d’octubre
trobada
antics
alumnes
jesuïtes
catalunya

Monta
el teu equip
i inscriu-te
al torneig
i/o a la cursa

dissabte 28 juny
cursa solidària
torneig futbol
benèfic

+

escola sant ignasi sarrià

Correràs, jugaràs a futbol, gaudiràs
del bon ambient del Sant Ignasi
i col·laboràs amb una causa solidària

DE LA RESTAURACIÓ DE
LA COMPANYIA DE JESÚS

Associacions d’Antics Alumnes
Jesuïtes Catalunya

Cursa 5 km
Al voltant de l’escola
Horari De 9 a 10 hores
preu Inscripció

10 € persona

Futbol

lliga de 3 partits i eliminatòries
Categories: Femenina Futbol 5 /
Masculina Futbol 7
Horari De 10 a 23 hores
preu Inscripció

25 € persona

La inscripció al Torneig de Futbol
permet participar a la cursa

a benefici de

200 ANYS

Programa

Barbacoa
al migdia
Fundació Carles Blanch
www.fje.edu/fcb/

Por Una Sonrisa en África
www.puse.org

Proyecto Dgeneración
www.dgeneracion.com

Festa final

entrega de premis

Inscripcions

patrocina

www.astonschool.es
Entrada pels camps de futbol. (Via Augusta - Carrer del General Vives)

organitza
Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

