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EDITORIAL
És un honor per a mi, com a Germà
Provincial Auxiliar del Sector Catalunya,
adreçar-vos unes paraules a través de la
vostra revista.
I ho vull fer recordant-vos-en algunes de
les que us vaig dir en l’acte central del
125è aniversari que es va celebrar al teatre, després d’una Eucaristia d’acció de
gràcies que vaig poder compartir amb
molts de vosaltres.
Vaig recordar que La Salle Bonanova és el
centre emblemàtic de La Salle Catalunya,
que va començar un 1 d’abril del 1889,
amb 23 alumnes, que en tenia 400, l’any
1939 i que ara en té 2083. Col·legi on, des
de llavors fins ara, molts germans han compartit tasques d’educació, formació i de
responsabilitat amb tants i tants professors
i professores i altre personal no docent.
Per això que, des d’aquí, vull manifestar
el meu agraïment a tots els qui ho heu fet
possible, perquè l’educació humana i cristiana segueixi sent el motor principal i
l’estímul essencial i primer per a poder seguir responent als reptes i necessitats del
nostre temps, mitjançant la transmissió
dels nostres valors educatius lasal·lians
que tenim en el nostre “caràcter propi”:
responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència, sempre sota la centralitat de l’alumne i la
força de l’Evangeli de Jesús.
Valors que segueixen ben vius a La Salle
Bonanova i, molt especialment un d’ells, el
de convivència, que és el valor que hem
estat prioritzant durant aquest curs a través del lema comú per als 120 centres i
obres educatives d’Espanya i Portugal:
“Som harmonia de colors”.

2

EDITORIAL

Ha estat per tot això que La Salle Bonanova
i La Salle Catalunya han aportat un gran servei educatiu a la ciutat de Barcelona i a
Catalunya i que el vol seguir aportant i potenciant, creativament i il·lusionadament,
treballant sota un mateix esperit i en la mateixa direcció del nostre “caràcter propi” i el
vostre “projecte educatiu”, donant sempre
el valor afegit de la qualitat, la renovació i la
innovació pedagògica i fent d’aquest servei
educatiu un vertader “servei d’interès públic
i social” per tal de poder seguir exercint, així,
la “sagrada missió” o tan “digne ministeri”,
en paraules del nostre sant Fundador, sant
Joan Baptista de La Salle.
També em vaig voler referir, concretament, a tots els germans que han passat
o que ara són en aquest centre i en
aquesta comunitat i, molt especialment,
a aquells germans d’aquesta comunitat
que van donar la seva vida pel fet de ser
religiosos educadors.
Finalment, vaig voler fer ben evident i palès
que els esdeveniments col·lectius, com
aquest 125è aniversari, marquen els temps
i els anomenem història. Que els esdeveniments personals marquen el dia a dia i els
anomenem records i que ambdós ja formen part de la vida de La Salle Bonanova.
Així doncs, a partir d’ara, ja podem celebrar
que, entre la història i els records, La Salle
Bonanova ha complert 125 anys.

La celebració dels 125 anys és un bon
motiu per a l’edició del Butlletí que ens fa
recordar les vivències compartides durant la
infantesa i l’adolescència.
La nostra comunitat educativa ha tingut el
goig de poder celebrar aquest curs el seu
125è aniversari, però tots hem de ser conscients que la realitat actual és fruit dels esforços, il·lusions, projectes i del treball
educatiu del dia a dia desenvolupat per
totes les persones que ens han precedit. Tot
l’agraïment que puguem expressar serà insuficient per a reconèixer la tasca d’aquestes persones en favor de l’educació
humana i cristiana dels infants i joves, en
un ambient afable i familiar.
Vull deixar constància de la meva felicitació
més sincera a totes les persones que han
participat en els preparatius i en els actes
del nostre 125è aniversari. Gràcies a totes
les comissions de diferents àmbits i a l’assistència de molts Germans, professors i
professores, alumnes, exalumnes, pares,
mares i amics de La Salle ha estat possible
que els actes de l’aniversari es visquessin
amb molta emoció i estima. El sentiment
de pertinença s’hi ha fet present i ha manifestat clarament que els membres de La
Salle Bonanova som una gran família.
Hem volgut que la majoria d’activitats
anessin orientades perquè els nostres alum-

nes celebressin amb molt de goig aquest
gran esdeveniment. Ells i elles són els veritables protagonistes de la nostra història.
La Salle Bonanova mostra la continuïtat del
compromís iniciat pels Germans l’any
1889; un compromís educatiu de qualitat
que ens empeny a encarar el futur tot
adaptant-nos a les característiques i necessitats dels nous temps.
Aquesta gran efemèride és una fita molt
adient per fer memòria de moltíssims
projectes i activitats desenvolupats en
tots els àmbits educatius: intel·lectual, religiós, acadèmic, cultural, artístic, cívic i
esportiu. I també ens alegrem dels bons
resultats que s’hi han obtingut i s’hi obtenen. És un honor i una satisfacció
poder-ho celebrar entre tots.
125 anys de treball en equip mostren que és
possible formar part d’un grup que tot ho viu
i tot ho dóna, que és possible viure el nostre
somni. El meu desig més pregon és que ens
encoratgem mútuament perquè aquest present que celebrem sigui llavor de vida i experiència lasal·liana per a les noves generacions.
Gaudiu d’aquesta història que també és
vostra. Agraït i emocionat,
Gmà. Joan Carles Jara
Director del col·legi La Salle Bonanova

Enhorabona a tots i per molts cent vint-icinc anys més!
Ben cordialment,
Gmà. Josep Guiteras
Provincial Auxiliar
del Sector Catalunya
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1889 -1893
Gmà. Senador Isidor

1893 -1897
Gmà. Lange

1897 -1904
Gmà. Adolf Alfred

1904 -1905
Gmà. Lluís

1905 -1906
Gmà. Miquel

1906 -1923
Gmà. Anselm Prósper

1923 -1929
Gmà. Claudi

1929 -1932
Gmà. Agustí

1932 -1936
Gmà. Dionís

1939 -1945
Gmà. Eusebi

1945 -1947
Gmà. Lluís

1947 -1951
Gmà. Andreu

LA SALLE,
SEMPRE EN LA
BONA DIRECCIÓ

1951 -1954
1963 - 1968
Gmà. Plàcid

1976 -1982
Gmà. Ramon Pujol
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1954 -1958
Gmà. Leandre Prósper

1982 -1985
Gmà. Jaume Palom

LA SALLE, SEMPRE EN LA BONA DIRECCIÓ

1958 -1961
Gmà. Just

L’escola ha estat des del seu inici en les
bones mans dels Germans de les
Escoles Cristianes de La Salle. Aquí
teniu el testimoni de quatre dels predecessors de l’actual director del centre.

1961 -1963
Gmà. Miquel Royuela

1991 -1994
1985 -1991
Gmà. Modest Senmartí Gmà. Rossend Cotonat

1968 -1969
Gmà. Ramon Grau

2001 -2010
Gmà. Josep M. Ramos

1969 -1976
1994 - 2001
Gmà. Joaquim Morató

2010 -Actual
Gmà. Joan Carles Jara

Des de l’any 2001 al 2010 vaig fer de timoner del gran vaixell, La Salle Bonanova.
Durant aquest període de navegació, i des
del lloc de comandament d’aquesta nau,
amb diverses persones vaig compartir una
dedicació generosa i il·lusionada, planificant i realitzant projectes i millores per
mantenir el bon ritme del vaixell. Algunes
d’aquestes tasques han estat: la construcció del Parvulari per a l’educació infantil,
l’adequació de tot el centre a la normativa
de seguretat i emergències, l’acreixement
i extensió de les tecnologies aplicades a l’educació, especialment amb la plataforma
virtual basada en el Moodle, l’arranjament
important en molts espais de l’àmbit escolar i de serveis complementaris, com les habitacions dels residents, l’impuls decidit per
al reconeixement oficial de l’Escola de
Música del col·legi, la renovació i millora
que va dur a l’escola a la Certificació de
Qualitat, el suport de l’àmbit de Pastoral,
de la dimensió religiosa i del voluntariat
amb Finestra Oberta…

El mèrit del director d’orquestra és harmonitzar
les notes diferents en un bon concert. A
Bonanova hi havia molta música diferent. Crec
que la qualitat de l’educació d’un centre
depèn primordialment de l’alçada personal,
científica i pedagògica dels seus educadors. La
col·laboració entre la família i l’escola és bàsica,
ja que és la tasca educativa més important. El
que diem i, sobretot, el que fem o vivim els
educadors té més transcendència del que
podem imaginar. L’èxit educatiu no es pot garantir amb receptes, és qüestió d’esforç, perseverança i responsabilitat. A vegades, el més
important queda amagat.

Vaig estar a La Salle Bonanova els anys
que l’escola va celebrar el seu centenari, l’1
d’abril de 1989. Precisament, la celebració
d’un centenari, o ara els 125 anys, és un
repte per al col·legi, ja que ens porta a una
renovació, un posar-se al dia, sense deixar
de recordar que sant Joan de La Salle va
saber donar una resposta educativa als problemes del seu temps. I ho va fer malgrat
les dificultats, ja que no va trobar un camí
gens fàcil. Ell va saber arribar, amb les seves
escoles, a nens abandonats a la pobresa i a
la ignorància. Ho va fer amb un estil nou,
dinàmic i compromès amb el món dels
marginats del seu temps.

Ara tenim un escola dinàmica, moderna,
que s’ha anat adaptant a cada circumstància i a cada moment sense perdre els
seus orígens. Per posar un exemple: les
TIC han estat per a La Salle una aposta
de futur. L’any 1985 començaven els primers ordinadors, anomenats els Z80.
Arrencaven amb un disquet flexible i la
primera sala d’ordinadors que es va
equipar va ser amb disc dur. Tenien una
capacitat de 20 MGB. Tothom estava
content. I en tota l’escola no hi havia
cap projector dels que ara equipen totes
les classes. En 25 anys les coses han canviat a gran velocitat.

I l’escola d’ahir, avui s’ha convertit en un
col·legi que, al llarg de 125 anys, s’ha anat
adaptant al nostre temps segons les circumstàncies i les necessitats. L’escola està
compromesa a oferir a la societat una alternativa educativa des de l’Evangeli i amb
la marca ‘La Salle’.

La Salle és una escola que vol que els seus
alumnes siguin competents per enfrontarse a un món canviant, que siguin capaços
de tenir una vida plena, de saber fer feliços
als altres i, al mateix temps, saber trobar
sentit a la seva vida.

Si La Salle ha arribat als 125 anys ha estat
gràcies a totes aquestes persones: germans, professors, professores, personal
d’administració i serveis, sense oblidar
totes les famílies que al llarg d’aquests
anys han confiat en La Salle, que amb
il·lusió han dedicat part de la seva vida
perquè això fos possible.

Guardo un bon record de grans persones
amb les quals vaig treballar i em vaig relacionar a La Salle Bonanova. Sempre em van
estimular, van jutjar amb benevolència el
meu treball i ho van expressar amb afecte i
reconeixement. Gràcies sinceres a tothom.
Ben cordialment,
Gmà. Josep M. Ramos

Des d’aquestes línies aprofito per agrair a
tot l’equip de germans i professors, al personal d’administració i serveis, a l’AMPA i
als dirigents del Club Esportiu que, amb la
seva dedicació i competència, em varen fer
més fàcil les tasques de direcció. Mai no em
vaig trobar sol. Gràcies.
Gmà. Modest Senmartí
ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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Vaig ser el Director del col·legi de l’any
1968 al 1976 i del 1994 al 2001. Durant la
primera etapa es va viure un ambient global, de canvis profunds, ràpids, universals i
convulsius. D’això se’n deia “crisi”. Vaig assumir positivament que la crisi és l’articulació del canvi. Que és necessària per
avançar. I em vaig proposar ser agent positiu del canvi.

amb formació personal com amb mitjans
pedagògics i didàctics. Es van iniciar els
cursets de múltiples matèries, en llocs
molt diversos i impartits per personal
ben qualificat. Els resultats van ser evidents. Com a director m’empenyia el
desig i l’objectiu de fomentar un col·legi
de qualitat i que promogués els valors
de l’Evangeli.

Amb aquesta convicció es va promoure una
renovació en tots els camps, estimulada per
la Llei d’Educació de 1970, que obria immenses perspectives que afectaven els continguts i l’estil educatiu en els camps
pedagògic i didàctic. Vaig gaudir de la
col·laboració il·lusionada i competent de la
comunitat, professorat, personal col·laborador, associació de pares, que es va iniciar
llavors, i dels alumnes, que començaven a
tenir representació a les aules.

És molt important que la comunitat educativa visqui un ambient de llibertat i d’estima
per tal d’aconseguir la maduració de la persona. M’ha alegrat molt veure com els
pares ens confiaven els seus fills i com l’alumnat creixia harmoniosament.

Sempre he tingut especial interès per facilitar al professorat la seva feina, tant

Gmà. Joaquim Morató

A La Salle Bonanova he estat alumne del
1951 al 1958, professor durant quinze cursos i, finalment, director entre 1982 i 1985.

rebérem. Hem viscut la direcció de
Bonanova com a servei de germanor a tota
la comunitat escolar.

He tingut el privilegi d’haver conegut, tractat i estimat tots els meus predecessors, des
de 1939, els Germans Justo Cervera,
Eusebio Félix, Lluís Puig, Andrés Riera,
Plácido Santaeulàlia, Leandre Font, Just
Macià, Ramon Grau, Joaquim Morató,
Ramon Pujol, i també dels qui em van succeir, els Germans Modest Senmartí, Rosend
Cotonat, Joaquim Morató, Josep M. Ramos
i Joan Carles Jara.

Als Germans, mestres, personal de servei i
d’administració, alumnes, pares i exalumnes, la meva gratitud immensa i una paraula de perdó per les meves limitacions i
desencerts.

Tots i cadascun de nosaltres hem intentat
deixar la torxa en millors condicions que la
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He tingut la satisfacció de veure com el
col·legi millorava les seves instal·lacions d’acord amb la seva tradició. Guardo un gran
record de tots els components de la comunitat educativa i n’estic molt i molt agraït.

Al meu mestre Gmà. Santiago Andrés, durant més de set dècades element actiu de
l’escola fins el 2010, gràcies per la seva companyia fraterna i humil. Ell és com molts
d’altres, far i refugi per als temps a venir.
Gmà. Jaume Palom

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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Quan escoltem el nom de La Salle a tots ens ve al cap la nostra escola, La
Salle Bonanova. Ara bé, La Salle no és només el nostre col·legi. És molt més
que això. És tota una institució arreu del món dedicada a escolaritzar i formar ciutadans amb principis i valors, compromesos i capaços d’enfrontar-se
als reptes que ens trobem a la societat actual. Aquests són els valors que La
Salle transmet de nord a sud, d’Europa a Àfrica, d’est a oest, des d’Oceania
i Austràlia, passant per Àsia i fins als Estat Units i l’Amèrica Llatina.

En els cinc continents trobem:

1.003 escoles.
73 centres universitaris.
79.153 educadors i col·laboradors.
979.149 alumnes i més de 10.000.000 exalumnes.
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Les xifres de La Salle parlen per si soles.
La podem trobar en 82 països diferents:
està a Estats Units i Canadà, a 9 de
l’Amèrica Central, a 11 d’Amèrica del Sud,
a 23 de l’Àfrica, a 18 d’Europa, a 16 d’Àsia
i a 3 països d’Austràlia/Oceania.
Amb aquests números no és difícil imaginar que La Salle és més que un centre
educatiu. A més de les escoles, també
s’han creat ONGs a diferents països en
vies de desenvolupament per ajudar a garantir una educació als nens i nenes que
viuen en zones de guerra o de pobresa
extrema. Parlem de Promoció i
Desenvolupament, és a dir, Proide, de

Finestra Oberta, de la Fundació Comtal,
de l’Aula de natura, del Casal Sant Martí,
però també d’altres associacions com les
basques Elkarbanatuz i Artizar de Bilbao,
la Comunitat Projecte Obert, el grup
RedFinDe i la fundació Proideba de
València i les Illes Balears... I així, fins a
un llarg etcètera.
A banda de les fundacions i els grups de
voluntariat, La Salle també disposa d’altres
obres d’educació no formal que, molt probablement, ens passen desapercebudes.
Són els pisos d’acollida, el reforç escolar, la
formació d’adults, les aules taller, les granges-escola, les residències, els albergs, els

equips esportius, les escoles d’idiomes, les
emissores de ràdio (sobretot al Perú), les escoles tècniques (Jordània, Japó, etc.) i els
centres d’espiritualitat, entre d’altres.
Des del punt més allunyat del planeta, al
continent d’Oceania, trobem les Salles de
Nova Zelanda, Papua Nova Guinea i
Austràlia. Fins al país dels cangurs i els coales han arribat els trets que diferencien la
nostra escola d’altres centres educatius. La
innovació pedagògica i el desenvolupament de programes per adaptar-se als nous
temps fan de La Salle una institució mundial única dedicada a l’educació des de fa
més de tres segles.

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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Les Salles de tot el món
es distribueixen en 5 districtes:
PARC (Pacífic-Àsia Regional Conferència); RELAN (Regió
Lasal·liana Amèrica del Nord); RELAL (Regió Llatinoamericana
Lasal·liana); RELAF (Regió Lasal·liana Africano-Madagascar); i
RELEM (Regió Lasal·liana Europea-Mediterrània).
La Salle va néixer a França a finals del segle XVII gràcies a sant Joan
Baptista de La Salle, qui es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades als nens pobres. Amb ells va fundar l’Institut dels Germans

de les Escoles Cristianes. Per aquest motiu, els germans són l’ànima
mater dels nostres centres. I no només els tenim a la nostra escola.
En total, trobem 4.288 germans lasal·lians i 699 comunitats distribuïdes arreu del món. Una altra dada destacada és la gran presència de dones entre el professorat, l’equip directiu, l’administració i
altres seccions. Hi ha 46.496 dones, que representen el 53’5% del
total, mentre que d’homes en trobem 40.272, un 46’5%.

RELEM

RELAN

RELAF

PARC

RELAL

“Estimeu els nens als quals esteu encarregats d’instruir i, amb especial tendresa, als més pobres”. Aquestes van ser les paraules que
sant Joan Baptista de La Salle va dir als educadors. Per això, els centres instrueixen i eduquen perquè cada alumne surti de l’escola
dotat de tot allò que li cal per a viure com a persona. La responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència i la interioritat són els
pilars fonamentals de l’educació. L’escola ha de ser una experiència
feliç per a tots els alumnes.

10

LA SALLE AL MÓN. UN MÓN DE SALLES

Alumnes

Germans

50.000

300

PARC
Àsia i Oceania: 131 escoles i 192.848 alumnes.

PARC
Àsia i Oceania: 91 comunitats i 467 germans.

RELAN
Estats Units i Canadà: 84 escoles i 100.894 alumnes.

RELAN
Estats Units i Canadà: 90 comunitats i 721 germans.

RELAL
Amèrica Llatina: 289 escoles i 334.453 alumnes.

RELAL
Amèrica Llatina: 192 comunitats i 905 germans.

RELAF
Àfrica-Madagascar: 95 escoles i 55.438 alumnes.

RELAF
Àfrica-Madagascar: 73 comunitats i 348 germans.

RELEM
Europa i Mediterrani: 404 escoles i 295.516 alumnes.

RELEM
Europa i Mediterrani: 253 comunitats i 1.847 germans.
-741 estan a Espanya-

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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La Salle a Espanya

MADRID

Centrant-nos en el nostre país, l’any 2010 es crea el districte
ARLEP, l’Associació Regional de La Salle Espanya i Portugal.
Aquesta xarxa està formada per 120 centres educatius,
70.000 alumnes i 5.000 educadors. Les escoles que formen
part d’aquest districte es divideixen en sectors: Andalusia,
Bilbao, Madrid, València i Palma, Valladolid i Catalunya.

• Agüimes (Las Palmas)

• Madrid

• Alfaro (La Rioja)

• Guayente (Huesca)

• Arucas (Las Palmas)

• Plasencia (Càceres)

• Andoain (Gipuzkoa)

• Uharte (Navarra)

• Corral de Almaguer
(Toledo)

• Santa Cruz de Tenerife

• Artajo (Navarra)

• Irún (Gipuzkoa)

• Beasain (Gipuzkoa)

• San Asensio (La Rioja)

• Griñón (Madrid)

• Talavera de la Reina
(Toledo)

• Bilbao (Bizkaia)

• Sestao (Bizkaia)

• La Laguna (Tenerife)

• Valdemorillo (Madrid)

• Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa)

• Saragossa

• Eibar (Gipuzkoa)

• Zumarraga (Gipuzkoa)

BILBAO

• Las Palmas

• Zarautz (Gipuzkoa)

VALLADOLID
• Astorga (Lleó)
• Bujedo (Burgos)

• Los Corrales de Buelna
(Cantàbria)

• Burgos

• Palència

• Ciaño-Langreo

• Santander

(Astúries)

• Santiago de Compostela

• Ferrol (La Coruña)

• Ujo (Astúries)

• Gijón (Astúries)

• Barcelos (Portugal)

• La Felguera (Astúries)

• Braga (Portugal)

• La Santa Espina

• Valladolid

(Valladolid)

ANDALUSIA

VALÈNCIA I PALMA

• Almeria

• Granada

• Alaior (Balears)

• Manacor (Balears)

• Andújar (Jaén)

• Guadix (Granada)

• Alcora (Castelló)

• Manises (València)

• Antequera (Màlaga)

• Jerez de la Frontera
(Cadis)

• Alcoi (Alacant)
• Benicarló (Castelló)

• Palma de Mallorca
(Balears)

• Melilla

• Eivissa (Balears)

• Paterna (València)

• San Fernando (Cadis)

• Inca (Balears)

• Pont d’Inca (Balears)

• Sanlúcar de Barrameda
(Cadis)

• Llíria (València)

• Teruel

• Córdoba
• Dos Hermanas (Sevilla)

• Sevilla

• Arcos de la Frontera
(Cadis)
• Chiclana de la Frontera
(Cadis)

• Maó (Balears)

• Puerto de Santa María
(Cadis)
12

LA SALLE AL MÓN. UN MÓN DE SALLES

ESPECIAL 125è ANIVERSARI

13

La Salle a Catalunya
Precisament, dins de la nostra comunitat autònoma trobem 25
centres educatius, que van des de l’escola maternal fins a la universitat, passant pels Cicles Formatius de grau mitjà (més de 16
anys) i el grau superior (més de 18 anys). Engloba a més de 20.000
alumnes i 1.500 professors. Els dos campus universitaris especialitzats en Enginyeria, Arquitectura i Management els trobem a
Barcelona i a Tarragona. També disposa de màsters, postgraus i
formació a mida per antics alumnes.

La Seu
d’Urgell
Figueres
Berga
Girona

Manlleu

Concretament, a La Salle Bonanova trobem 2.083 alumnes i 122
docents que cada dia s’esforcen per educar i inculcar l’estil pedagògic que fa única a La Salle. I és que sempre es focalitza l’atenció
en la PERSONA, que és el més important. A més a més, es promouen els valors, el treball en equip i proper entre alumne i professor, el respecte a la diversitat de persones, la participació en
l’exercici democràtic, el creixement de l’amistat, i l’estima de la
pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup.

Cassà de la Selva
Palamós

Santa Coloma de Farners
Manresa
Sant Celoni

Mollerusa

Montcada i Reixac
Premià de Mar
Barcelona
Reus

L’any 1889, la nostra escola, La Salle Bonanova, va iniciar la seva
activitat educativa a Sant Gervasi de Cassoles. En aquella època
era un poble que estava situat als afores de la ciutat de Barcelona.
I aquest any 2014 estem d’aniversari. El col·legi en el que passem
i hem passat hores i hores entre germans, professors, companys i
amics celebra 125 anys. Felicitats!

Tarragona
Cambrils
Fundació
Cardenal
Vidal
i Barraquer

Tarragona
Torreforta

Barceloneta
Bonanova
Comtal
Congrés
Gràcia
Horta
Campus Universitari
Fundació Comtal

1

Dades extretes a dia 31 de desembre de 2013.

BARCELONA CIUTAT:

PROVÍNCIA DE GIRONA:

• Barceloneta + Cicles Formatius de grau mitjà

• Cassà de la Selva

• Bonanova

• Figueres

• Comtal

• Girona

• Congrés

• Palamós

• Gràcia + Cicles Formatius de grau superior

• Santa Coloma de Farners

• Horta
• Enginyeria i Arquitectura (universitat)

PROVÍNCIA DE TARRAGONA:

PROVÍNCIA DE BARCELONA:

• Reus

• Fundació Cardenal Vidal i Barraquer – La Salle Cambrils
• Berga

• Tarragona + Enginyeria (universitat)

• Manlleu + Cicles Formatius de grau mitjà i superior

• Torreforta

• Manresa

14

LA SALLE AL MÓN. UN MÓN DE SALLES

• Montcada i Reixac

PROVÍNCIA DE LLEIDA:

• Premià de Mar

• La Seu d’Urgell + Cicles Formatius de grau mitjà i superior

• Sant Celoni

• Mollerussa + Cicles Formatius de grau mitjà i superior
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RAMON ADELL
Catedràtic d’Economia de l’Empresa (UB),
Vicepresident de CEDE i President de
la Societat d’Estudis Econòmics
Guardo un excel·lent record del meu pas per les Escoles de
La Salle. Vaig rebre una sòlida formació intel·lectual, em van
fer descobrir el gust per la lectura, però, el que és més important, em van ensenyar a viure. A finals dels 70, quan moltes coses no eren com ara, els ‘Hermanos de La Salle’ van
saber fer-nos créixer en llibertat, aprenent a pensar i fent del
diàleg compartit la millor eina per a potenciar els valor d’una
educació confessional ferma en valors. Els estic molt agraït.

Testimonis
d’antics alumnes
recordant el seu pas
pel col·legi.

JORDI BADIA,
LUISJO GÓMEZ
Escriptors
Autors de
“El Legado del Valle”
i “La Cruz de Saraís”
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Sempre estarem agraïts al col·legi per la
formació que ens van donar, per les experiències i anècdotes que vam viure i que
mai s’esborraran de la memòria. Quelcom
que queda palès als agraïments que apareixen al final de la nostra primera novel·la:
“Gràcies a La Salle Bonanova, que va implantar en el nostre interior la inquietud per
aprendre i va facilitar que es forgés entre
tots nosaltres una amistat, el segell tangible
de la qual és aquest llibre”. No en va, un
dels protagonistes de les nostres novel·les
és un germà de La Salle.
Després del nostre pas per les aules (d’això
ja en fa molts anys...), en el curs de la vida
hem format part de diferents col·lectius,
però el nostre referent segueix essent haver
estat alumnes de La Salle Bonanova.
Condició que segueix molt viva al nostre interior. Sempre que tenim l’oportunitat de
visitar el col·legi, dediquem un passeig pel
jardí, pels patis, i travessem la consergeria
per endinsar-nos al passadís on són penjades les orles de cada promoció; la nostra,
en blanc i negre, cada cop més allunyada i
entre penombres pel pas del temps, però

per a nosaltres present i acolorida com el
primer dia que la van penjar.
La Salle Bonanova, on vam ser força anys,
se’ns va presentar com un micro-món on
vam trobar-hi un amplíssim ventall de valors,
d’aprenentatges, de persones envernissades
amb diferents tonalitats, i que van fer-nos
sensibles al dolor aliè, inculcant-nos l’empatia, l’altruisme, el treball, l’abnegació i, per
damunt de tot, l’AMISTAT amb majúscules.
Als patis i a les aules van germinar amistats
reals, amb les quals ens hem donat suport
els uns als altres al llarg de la vida.
Aquesta empremta que La Salle Bonanova
ens va transmetre vam voler fer-la extensible als nostres fills, que han cursat i cursen
els seus estudis al col·legi. A aquestes noves
generacions als aconsellaríem la humilitat
com a senyera, per quedar oberts d’esperit
a un aprenentatge que mai acaba. Que mai
deixin de preguntar-se per què, sense defallir si no hi troben respostes. Que es reservin moments d’introspecció i s’escoltin;
potser el silenci és la contesta més sorollosa
que revela la vida.

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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MARC ORTS
Enginyer de so

ANTONIO BRUFAU
President Repsol
El colegio La Salle Bonanova cumple
en estas fechas 125 años, y ello es
buena prueba del grado de excelencia
que ha mantenido el Colegio a lo largo
de su andadura. No he querido dejar
pasar la oportunidad de enviaros unas
palabras de felicitación puesto que yo
mismo tuve la fortuna de comprobarlo

durante los diez años que pasé en él.
Guardo de La Salle un magnífico recuerdo, y no me cabe duda de que la
impronta que recibí en sus aulas me ha
resultado de una enorme utilidad a lo
largo de mi vida. Mi más sincera enhorabuena, y mis deseos de que lo mejor
de La Salle Bonanova esté aún por venir.

LLUÍS CANUT
Periodista esportiu
Gràcies als cinc anys que vaig passar com
alumne a la La Salle Bonanova em va entrar
la febre pel bàsquet, allò que molts anys
després batejaria com la “Basquetmania”
en un programa televisiu inoblidable del
Canal 33. La passió per aquest esport li dec
sobretot a Vicente Sanjuan, a qui vaig tenir
com a professor a segon de batxillerat i que
aleshores era l’entrenador de l’equip júnior
del Barça. Sanjuan, observant la meva passió per l’esport, em va començar a regalar
entrades per anar al Palau d’Esports a veure
els partits del Barça. Era la temporada
1969-70, la primera de les nou que va vestir de blaugrana Norman Carmichael, un
pivot americà ros, llarg i prim, que es convertiria en el meu ídol, i que em va servir
per descobrir que el llançament de ganxo
no era un invent del madridista Luyck com
s’entestaven a dir-nos a les transmissions
que feien els dijous dels partits de Copa
d’Europa del Reial Madrid.

Quan penso en la meva etapa a La Salle
Bonanova em vénen al cap tres factors molt
importants. El primer és l’esforç que van fer
els meus pares perquè els quatre germans
anéssim i acabéssim els dotze anys a l’escola. El següent factor va ser començar a
jugar a futbol al Club de l’escola des dels set
anys. Encara mantenim relació i molt bona
amistat el grup d’alumnes i jugadors que en
formàvem part, una amistat vertadera. I el
tercer punt, més encarat a l’àmbit professional, cal dir que l’escola em va servir per relacionar-me amb tot tipus de persones;

religiosos, devots, no creients, gent situada
en un àmbit sociocultural elevat i, per altra
banda, gent humil i treballadora que han fet
els impossibles per tenir una educació com
la nostra, a part de créixer en la cultura de
l’esforç. Aquest últim punt crec que es transmet al centre d’una manera conscient per
part del sistema educatiu de l’escola, i és
rebut de forma inconscient per part dels
alumnes. Tots aquests punts i valors m’han
ajudat a entendre al llarg dels anys la seva
utilitat de cara a la meva feina que està relacionada amb el món del cinema.

EDUARDO GRATACÓS
Cap de servei Maternofetal
de l’Hospital Clínic
Anys més tard, ja com a periodista vaig
tenir el plaer d’escriure un article a les pàgines de El Periódico, que vaig titular La
Salle, del patio del col·legio a Primera, coincidint amb l’històric ascens a Primera, el
que ara seria la Lliga ACB. L’article va ser
penjat durant unes quantes setmanes del
panell d’anuncis del “cole”, cosa que em
va omplir d’orgull i que d’alguna manera
em va servir per compensar el mal de gust
que m’havia quedat de la meva sortida en
fals. L’experiència a Primera va ser d’una
sola temporada, la 1981-82, però La Salle
Bonanova, amb un equip format únicament per jugadors formats al col·legi
(Tramullas, Blanco, Collins, Gainza i companyia) va tenir la valentia de ser l’únic
equip de la categoria que va tenir el coratge de jugar sense cap estranger, però
s’acabaria pagant amb l’últim lloc de la
classificació amb un saldo de 23 derrotes i
3 victòries.

La meva estada a La Salle Bonanova em
va aportar una educació fonamental i necessària per fer, més endavant, una carrera universitària amb un alt nivell tècnic
i de qualitat educativa. Al centre vaig
aprendre tota una sèrie de valors d’ètica i
cívics de conducta i educació, que són
part essencial de l’educació d’una persona, i que no s’haurien de perdre.
Durant la meva escolarització els col·legis
tenien molts alumnes i això t’obligava a
viure en una petita societat amb totes les
habilitats transversals que això comporta.

La potenciació de l’esport, una activitat
molt pionera per l’època com a part molt
útil en la vida dels estudiants, penso que
ajuda a transmetre molts valors útils. Vull
aprofitar i donar un consell als actuals
alumnes del centre: que aprofitin per preparar-se el millor possible des del principi,
ja que ens agradi o no la societat actual
és i serà cada vegada més i més competitiva. Això inclou superar una de les nostres assignatures pendents en aquest país,
com és assolir un nivell adequat d’anglès
abans d’arribar a la Universitat.

JORDI BERTOMEU
President & Director General
Euroleague Basketball
Ocho fueron los años de vivencia en La
Salle Bonanova. Era octubre de 1967
cuando entraba por vez primera en un colegio enorme, cuyo edificio alcanzábamos
después de cruzar un jardín inmenso, cuyos
olores todavía recuerdo. Cuando en junio
de 1975 salí por última vez de la clase – no
de la entidad puesto que estuve ligado al
colegio durante siete años más por el baloncesto – me llevé no solo una formación
educativa que creo que me ha ayudado

mucho en mi vida profesional, también la
posibilidad de practicar un deporte de alto
nivel. Pero por encima de todo destaco la
experiencia humana de los hermanos de La
Salle que me dieron los valores de solidaridad, del sentido colectivo de la vida y de la
prioridad del otro antes que de uno mismo.
Fueron ocho años que no los cambiaría por
nada del mundo. Muchas gracias a todos
aquellos hermanos, profesores y compañeros que nos cruzamos en aquellos años.

CARLES PUIG
Advocat soci de Cuatrecases,
Gonçalves Pereira
Els valors més importants que el col·legi
em va transmetre són, en primeríssim lloc, el
do de la Fe i els de la sobrietat, la fortalesa, la
laboriositat i molt especialment la vocació per
fundar una família cristiana que, com a bon
alumne intern, vaig encetar a COU en declarar-me al cap de quinze dies de començar les
classes a la noia que hi havia al costat del meu
pupitre, l’Imma. M’hi vaig casar amb ella fa
trenta-dos anys i d’ençà aquell COU de 1974
fins avui han passat quaranta anys i ens estimem com el primer dia.
L’esport de competició que vàrem viure a La
Salle Bonanova ens va preparar per tenir una
mentalitat de victòria a llarg termini -costi el
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IGNACIO SILVA
Conseller Delegat
i Director General a
Orangina Schweppes

sobretot la importància d’ajudar als altres.

La Salle Bonanova ha format i forma part
de la meva vida, no en va les meves quatre
filles estudien a La Salle Maravillas a Madrid
i els meus nebots ho fan a la Bonanova.
Sense anar més enllà, els meus amics de
l’ànima continuen sent aquells que vaig conèixer al teatre del “cole” el primer dia de
classe ara farà prop de 41 anys.

El record de La Salle no es pot separar de
la imatge de professors i germans; des del
professor Castillo fins al Germà Carles, passant pel professor Freire, el Germà Esteban,
en Mesa, Toni Navarro, el professor Torras i
tants d’altres.

A La Salle vaig aprendre moltes coses, però
sobretot el valor de l’esforç i l’amistat mitjançant l’exemple de convivència entre germans i professors. Una altra cosa que em va
ensenyar l’escola fou estimar l’esport quelcom que va reforçar encara més la meva
idea que sense esforç no s’aconsegueix res i

El record de La Salle arriba a través dels
seus patis, dels Pastorets, de la campana,
d’algun càstig de 6 a 8 i de les Convivències, tot bons records i felicitat, sentiments
que desitjo transmetre al meu nebot
Guillermo i a tots els seus companys d’aquí
a deu anys, quan surtin del col·legi.

LLIBERT CUATRECASAS
President de l'Institut d'Estudis
Humanístics Miquel Coll i Alentorn
que costi, peti qui peti-. No hi ha dubte que
l’esport que vàrem practicar ens va preparar
psicològica i anímicament per a la mentalitat
de constant superació i èxit, que m’ha permès lluitar amb reconeixement al llarg de la
meva carrera professional.
Agraeixo molt especialment l’esperit no elitista i senzill que se’ns va donar, que m’ha
permès relacionar-me normalment amb tot
tipus de gent, i el gran consell que donaria
als alumnes actuals de l’escola és que no oblidin mai que l’èxit és una conseqüència del
treball ben fet que arriba sense cercar-lo. Els
diners i els honors són sempre enganyosos
si es busquen com a fins en sí mateixos.

A La Salle Bonanova vaig fer el batxillerat,
del segon al setè curs, que durava fins a l’accés a la Universitat de Barcelona.
Recordo que la meva estada al col·legi va
ser una decisió del meu pare. Ell em va canviar d’escola i el canvi el vaig notar molt
perquè cada setmana havia de realitzar un
seguiment amb les notes corresponents de
cada assignatura.
També recordo que al Congrés dels Diputats,
un company de grup em va exclamar amb
admiració: “sempre fas els teus discursos
sense llegir ni portar cap paper!”, això s’ho

dec al Gmà. Gervasi i les seves classes d’oratòria. [Llibert Cuatrecases va ser diputat a les
Corts Generals des de 1979 a 1992, representant durant aquest període a Convergència i Unió a l'Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa; també va ser diputat
al Parlament de Catalunya i president del
Congrés d’Autoritats Regionals i Locals en el
Congrés del Consell d’Europa].
Els anys de la meva adolescència són els
que recordo amb més goig perquè fas
amics per a tota la vida i, a més a més, comences a tenir una visió crítica del món que
t’envolta.

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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ELISENDA VILA
Historiadora de l’art
Conservadora del British Museum
Ja fa anys que vaig deixar l’escola però els
records d’aquells passadissos, patis, aules i
sobretot de la seva gent, aquesta gran família que fa de La Salle el que és, segueix ben
viu a la meva memòria. Tot el que em van
ensenyar i els valors que em van transmetre
m’han acompanyat durant aquests anys i
han fet de mi la persona que sóc avui.
Jo era part d’aquell C tan entremaliat, el
segon curs de nenes, que vam revolucionar
la Bonanova. Encara recordo al Gmà. Fisas
dret al final del passadís mentre anàvem en
fila quan tocava el timbre i sortíem cap al pati.
Vam ser aquell C amb el que el Sr. Orteu va
repetir dos anys, i el Sr. Cereza tres, coneixent-nos com ningú, i als quals el Gmà.
Arnau va acomiadar de l’EGB ja sense sotana.

JORGE GALLARDO
President de Laboratorios Almirall

De totes maneres, el meu primer i últim record del meu pas pel col·legi passa pel teatre. Allà on pares i alumnes començàvem
el primer dia amb pors i il·lusions i a la vegada on acabàvem amb aquella gran festa
del Finalista on el Gmà. Manolo ens acomiadava, plens d’emocions i esperances pel
futur que ens esperava a tots. Tampoc puc
oblidar les classes magistrals del Sr. Mesa,
professor com n’hi ha pocs. Però per sobre
de tot, La Salle la fan els companys amb qui
hem crescut. Amb molts segueixo mantenint una gran amistat i sé que puc comptar
amb ells sempre que els necessiti. Tot això,
i molt més, és el que fa de la Bonanova un
lloc tan especial. Espero que algun dia la
meva filla pugui ser part d’aquesta família
que és La Salle Bonanova.

Estuve en la Salle Bonanova ocho años
(1950-58) de los cuales seis fui interno. Así
que tengo un buen conocimiento del colegio y dado que mis recuerdos y mi experiencia fue positiva envié a mis tres hijos,
Jorge, Carlos e Irene a La Salle Bonanova
porque también consideraba que el nivel
de enseñanza era el adecuado por la experiencia de los hermanos y los profesores laicos que impartían las clases.
Son dos las características del Colegio que
me gustaría destacar: la primera es que en
cada promoción había una buena mezcla
de alumnos de familias socialmente diferentes. La segunda es que a pesar de la
base religiosa del colegio, nunca me sentí
presionado con ese tema.

MANEL CERQUEDA
President Andbanc

CARLOS DANIEL
Pilot de Qatar Airways

Després de 45 anys segueixo mantenint un bonic record del meu pas per La Salle
Bonanova.

Vaig ser alumne de La Salle Bonanova de
primer a sisè de primària (1969-1975). En
tinc molt bons records, particularment la
importància que li donava l’escola als esports i a les excursions. Malgrat els temps
que corrien, vaig rebre un ensenyament i
una cultura general tals que em van permetre continuar els meus estudis secundaris
sense problemes a Suïssa. Recordo alguns
revolucionaris sistemes i mitjans d’educació,
com per exemple les classes de dibuix i plàstica escoltant el Boléro de Ravel a “todo
taco”. M’agradava molt la música i fins i tot
si recordo bé, en una Missa del Gall a l’es-

Vaig aprendre a estudiar, conservo l’afició per l’esport i mantinc bons amics amb els que
em reuneixo anualment. Inclòs el meu company de pupitre amb el qual, el primer dia de
classe, el professor de música ens va aconsellar que estaríem millor al pati que no pas
cantant. Recordo amb afecte, entre d’altres, als germans Boris, Peter, Victorio i al llegendari Clemente.
Per tot això i moltes coses més, gràcies!

Son muchas y variadas las anécdotas que
comentamos el último jueves del pasado
enero cuando nos reunimos 30 o 40 miembros de la promoción recordando anécdotas
como el peculiar saludo del Hno. Clemente,
el humo del tabaco que salía de las letrinas
en los patios y los castigos que recibíamos,
algunos más merecidos que otros.
Finalmente, también decir que en La Salle
se practicaba mucho deporte y teníamos
equipos de diferentes disciplinas y que además eran bastante buenos. Espero que alguno de mis nietos se lo pasen al menos
tan bien como yo además de aprovechar la
buena formación que garantiza el estado
actual de enseñanza un colegio como La
Salle Bonanova.

glésia vaig tocar la nadala Santa Nit bufant
la flauta amb el nas, fent riure a tothom. Era
un alumne un pél trapella. D’aquesta manera era un “membre preferent dels castigats els dissabtes al matí”. Voldria dir als
alumnes que sobretot comprenguin el que
han après i que siguin honestos amb els altres però sobretot amb sí mateixos. La Salle
Bonanova va ser un lloc que em va ajudar a
despertar la meva curiositat i estimular les
meves aficions.
Jo vaig deixar volar la meva imaginació i ara
sóc pilot. Feliços 125!

ALBERT HILL
Industrial
Vaig entrar a La Salle Bonanova el curs
1965-66. És a dir, fa quasi 50 anys. Amb
aquest escrit, aprofitant la celebració del
125è aniversari del nostre col·legi, volia
agrair l’esforç i dedicació de tots els professors durant els meus deu anys d’estada al
centre, la meitat d’ells com alumne intern.
Recordo moltes anècdotes i gamberrades,
pròpies d’adolescents mig salvatges. Però
em ve de gust citar els professors d’aquell
primer curs escolar de Segona Elemental:
el Germà Ramon Font i el senyor Santiago
del Castillo, així com els últims de COU: els
Germans Joaquim Porrera, Manolo García

i també el senyor Pere Balañà, i entremig
un bon grapat de bons mestres i millors
persones si cal.
El seu rigor i exigència, de vegades no ben
entesos pels alumnes, van fer que estiguéssim preparats per a uns estudis universitaris
durs que fan de selecció natural per poder
participar en una societat molt competitiva
i que no té pietat amb els mandrosos.
Un consell per als joves: no estudieu per
aprovar sinó per aprendre, hi ha poca diferència en l’esforç i molta en la recompensa
intel·lectual i personal.
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Alhora, l’escola també ens va ensenyar
que no tothom és sempre afortunat, que
hi ha qui ho passa malament, que hi ha
qui necessita un cop de mà per poder seguir avançant. I de la mà del Germà
Daniel, vaig aprendre que tenim un país
que va molt més enllà de Barcelona, i que
cal conservar com Déu ens el va donar,
com un deure entre generacions.

La Salle crec que em va donar una forma de
treballar amb la realitat i d’aproximar-m’hi
que m’ha anat acompanyant des d’aleshores. Res és mai del tot el que sembla, però
hi ha uns valors i uns determinats patrons
de comportament social que malgrat tot romanen generació rere generació. L’important és saber tenir els ulls ben oberts per
distingir el que es pot i s’ha de canviar i el

Als alumnes que són avui a l’Escola, les
meves tres filles i el fill que entrarà el curs
vinent, els diria que aprofitin tot el temps
que passin a La Salle i que prenguin consciència que el que avui estan rebent és i
serà essencial per al seu futur, tant des del
punt de vista de la formació acadèmica, i
més important, des del punt de vista de la
seva formació com a persona.

PACO FLORES
Entrenador de futbol

SERGIO ELIZALDE
Director General HERO
España i Portugal
Estudié y disfruté durante 12 años en La
Salle Bonanova, de primero a COU. A su
vez también me formé como persona, porque en el colegio me hablaban de los mismos valores que mis padres en casa:
esfuerzo y generosidad, trascendencia y
alegría, respeto y amistad. Los hermanos
de La Salle vivían esos valores, eran el alma
del colegio, totalmente entregados a nuestra formación como personas: austeros,
humildes, siempre alegres, serviciales y

FRANCESC GAMBÚS
Eurodiputat

que es pot i s’ha de conservar. En l’equilibri
hi ha el secret de la poció.

A La Salle Bonanova vaig estar-m’hi del
1980 al 1992. Aquests dotze anys han estat
molt importants en la meva vida. Aquests
anys no només transformaven les vides dels
que estàvem a La Salle sinó que, a més a més,
van ser anys de gran transformació del país
sencer. Vam entrar amb l’ós dels Jocs
Olímpics de Moscou, en Misha, en plena guerra freda, i el “Naranjito” als nostres àlbums
de cromos. Vam sortir just abans de l’inauguració els Jocs de Barcelona, amb el Mur de
Berlín caigut i en Cobi en plena forma.

prestos a dar razón de su fe y su vocación.
La mayoría de profesores eran también
ejemplo de dedicación, cercanía y excelencia. Tengo muy presentes los nombres y enseñanzas de todos ellos.
De La Salle Bonanova conservo mucho más
que buenos recuerdos: ejemplos de vida,
valores nítidos y amistades que perduran
25 años después. Solo puedo hablar bien
del “cole”, ¡viva La Salle!

Al borde de mi jubilación, oír hablar de
“La Salle Bonanova” es viajar en el tiempo,
a mi infancia y a mi adolescencia, ¡cuánto
tiempo atrás, pero qué claro lo veo!

Recuerdo con nitidez la sensación de alegría cada día al levantarme para ir al colegio a seguir formándome como persona y
deportista. Por todo ello gracias.

Solo tengo palabras de gratitud para
todos los que de alguna manera incidieron de forma directa en mi formación
profesional y sobre todo como persona.
A todos los hermanos y profesores que
en ello colaboraron, tienen mi eterno
agradecimiento.

A todos los lasalianos que colaboran en
esta labor les deseo que sigan con la misma
constancia, pues están ayudando a formar
personas. Todo lo que he sido y he conseguido ha sido gracias a la obra de “La
Salle”. Estoy orgulloso de haberme formado en “mi colegio”. Gracias a todos.
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PILAR RUIZ
Astrofísica,
professora UAB

El meu pas per La Salle Bonanova va ser
una de les millors experiències de la meva
vida. Allà vaig trobar uns companys molt
agradables i simpàtics. Uns professors
excel·lents i entranyables. Tinc un record especial d’alguns d’ells: el professor de llengua,
Pepe Fuentes, ho feia amb un estil molt personal i divertit. El Gmà. Antoni Parera donava
una de les meves assignatures favorites:
Filosofia. El Gmà. Manolo, de Química, era
el nostre tutor i aconsellava tota la gent del
COU quan teníem problemes.
Vaig estudiar Física i Filosofia a la
Universitat de Barcelona. Em van portar a
la Física el meu interès filosòfic i una sèrie
de lectures que vaig fer a l’estiu, sobre la
Relativitat General d’Einstein: volia comprendre-la. Vaig fer la meva tesi sobre un
nou mètode per a determinar distàncies
cosmològiques i el ritme d’expansió de
l’Univers. Tot això em va portar a treballar
a Harvard i amb el Berkeley National

Laboratory. Vaig formar part de l’equip
que va descobrir l’acceleració de l’expansió de l’Univers. Aquest descobriment va
ser guardonat amb el Premi Gruber de
Cosmologia de 2007. L’investigador principal de l’equip va rebre el Premi Nobel de
Física de 2011.
Una cosa que recomano als estudiants és
llegir molt, sobre temes diversos, quan siguin al Batxillerat. Recomano molt la
col·lecció ¿Qué Sabemos De?, del CSIC
(Ediciones La Catarata). Aquests llibrets expliquen, a nivell del Batxillerat, temes que
van des del càncer fins al bosó de Higgs o
bé els mercats financers.
Se’ns diu que tenim el deure d’aprofitar i
desenvolupar el talent que Déu ens va
donar. Un company, un professor o un exalumne, us poden ajudar a descobrir-lo . Us
envio els meus millors desitjos perquè sigui
així i que ajudeu a millorar el món.

GEMMA MATEO
Cantant de DeuDeVeu

JAUME ORTEGA
Estudiant de medicina
Autor de “Vanakkam”

La meva estada com alumne de La Salle
Bonanova ha estat una experiència fonamental en diversos àmbits: a nivell acadèmic he
pogut gaudir d’un professorat molt ben format i a nivell personal penso que els alumnes
hem estat tots uns afortunats d’haver pogut
presenciar, compartir i ser partícips de la immensa humanitat dels integrants de l’escola.
La Salle Bonanova m’ha permès, a mi i a
molts, estudiar la carrera que sempre he volgut fer per algun dia poder exercir la meva
insaciable vocació mèdica.
Pel que fa als records com alumne he de dir
que em queden gravades a la memòria situacions quotidianes del dia a dia de l’escola -el menjador, l’escola d’idiomes al
migdia (Langcentre), les classes on tots som
peces imprescindibles i diferents, els nervis
en els canvis de pupitre, etc.- les múltiples
celebracions institucionals, les reunions a la

sala d’actes de tots els cursos en els dies assenyalats, la festa del Finalista, etc. Amb els
anys agafen més transcendència, més
volum i es veuen des d’una perspectiva
molt diferent, gairebé en tercera persona,
com explosions de precioses vivències.
En definitiva, l’escola ha estat una font
d’inspiració a diversos nivells: de solidaritat
i altruisme, necessitat d’estimar i deixar-se
estimar, la importància de ser fidel a un mateix, la cultura de l’esforç per assolir els nostres objectius i humilitat en el dia a dia i en
la professió. Per això mateix m’agradaria
donar uns consells als alumnes perquè puguin treure profit de la seva etapa educativa: sigueu líders positius, salmons, nadeu
a contra corrent de la tendència de la societat, de la inèrcia del mínim esforç, de la
intolerància, de la crítica i de l’enemistat
amb els integrants del sistema.

MN. MANEL VALLS
Rector de la parròquia de Sant Vicens de Sarrià

Em sento afortunada de poder escriure
unes línies felicitant el 125è aniversari de la
institució que em va formar i educar durant
la meva escolaritat. A La Salle es formen persones en edat de creixement. Nens i nenes
que han d’aprendre a conèixer les seves habilitats i virtuts, però també superar els reptes i les dificultats que poden sorgir.

rant 12 anys, i són per a mi moltes les experiències viscudes. Etapes de desenvolupament i creixement personal, emocional i, fins
i tot, artístiques. Agraeixo que la música i
l’expressió artística estiguessin tan presents
durant els meus anys a La Salle, i que, actualment, siguin records que m’acompanyin
en la meva vida artística i professional.

De ben segur que molts alumnes recorden
amb il·lusió moments que els lliguen a la
seva escola: el seu primer dia, els tutors, els
professors, els companys, les Convivències...
Vaig ser alumna de La Salle Bonanova du-

Dir als alumnes que l’entusiasme, la perseverança, la responsabilitat i el respecte són alguns dels valors clau per a viure plenament, i
que juntament amb la passió i una bona
companyia, segur que gaudiran del seu camí.

Guardo un record agraït dels anys - encara infant - que hi vaig estar, dels germans, dels professors i dels companys.
Aquí vaig rebre la Primera Comunió i puc
dir que també les primeres llavors vocacionals, fins a esdevenir sacerdot l’any 1975 i
ordenat a la Parròquia de la Bonanova. Cal
saber integrar els aspectes menys agradables, propis d’una època, unes formes que
avui considerem obsoletes, perquè les
transformacions a tots nivells les han fet superar. Però no fóra bo que la vida espiritual
i la dimensió religiosa - que implica un alt
grau de relacionalitat- no fos prou integrada a l’educació que dóna La Salle.
Tampoc fóra bo continuar donant respostes

ja confeccionades, allí on el que cal es despertar les preguntes essencials en tot
alumne. Crec que aquest és un plantejament que estimeu.
Els joves requereixen educadors competents i alhora rics en humanitat, capacitats
d’un estil pedagògic que promogui el creixement humà i espiritual i uns valors que
no siguin solament proclamats sinó testimoniats. El valor del diàleg avui és altament
educatiu i ha d’ajudar a veure que la fe és
existencialment un valor fonamental.
Desitjo que el col·legi que tant estimo deixi
aquesta empremta en el cor dels qui hi
confien el seus fills.

JESÚS RODRÍGUEZ
Professor de La Salle Bonanova
Se’m fa difícil resumir quasi tota una
vida en deu o quinze línies, per tant vull
centrar-me en dos moments que tinc
molt presents, el primer i l’últim curs
com alumne a La Salle. Amb això vull
retre un homenatge d’agraïment a tots
els Germans, professors i companys d’aquells anys.
El primer curs va ser segon de primària B i el
primer professor que vaig tenir va ser el Sr.
Luis Tapia. Anys més tard vaig treballar amb
ell com a professor del col·legi, i parlant

sobre aquell primer dia del curs 1967-68 em
vaig assabentar que per a ell també va ser el
primer any d’estada a l’escola. Quin gran
mestre i company va ser el Sr. Tapia!
L’últim curs va ser el del 1975-76 amb el
Germà Santiago Palom, Santi per als alumnes. Les seves classes eren dinàmiques, plenes de debats sobre temes científics i
d’actualitat. Ell em va ensenyar que les ciències eren quelcom més que un tema del llibre. Gràcies, Santi, per la llavor que has
plantat a les ànimes de tants i tants joves.

JAUME ALSINA
Fundador i president del Grup Alimentari Guissona
És inesborrable el record dels cinc anys
que vaig estar d’intern a l’escola de la tardor de 1946 a l’estiu del 1951. A la nostra
família era tradició l’ensenyança dels germans de La Salle, doncs a Guissona abans
de la Guerra Civil hi havia una escola dels
germans i per obtenir el batxillerat calia
desplaçar-se a Barcelona.
L’ordre i disciplina eren severs aquells anys i
especialment per als alumnes interns. La
majoria no teníem l’oportunitat d’anar a
casa de vacances. A les sis hores i quinze minuts sortíem del llit i fins a les vint-i-una i
pico que no hi tornàvem. Teníem tot el
temps ben programat, de dilluns a divendres. Un estil, m’arriscaria a dir, força similar
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En octubre de 1939 llegué a La Salle
Bonanova. El primer curso de bachillerato
fue difícil porque siempre había vivido en
un pueblo pequeño y había tenido profesores particulares, tuve que adaptarme a la
idea de ir al colegio.

al d’estar en un convent. Durant l’hivern no
disposàvem de cap font de calor, ni a classe
ni al dormitori. Tot i això, curiosament, no
recordo haver passat especialment sensacions de fred. Seria veritat allò de que “no
hay más bronce que tener años once”.
Cal agrair als germans de La Salle la seva
entrega i l’ensenyament que vàrem rebre
perquè ha estat el fonament dels meus estudis i posteriorment del treball. Els companys han sigut part dels amics de sempre
i les trobades de promoció, de les quals
conservo grans records, també han estat
sempre molt emotives. Desitjo molts anys
de prosperitat al col·legi i als germans i professors de La Salle Bonanova.

JOSÉ BRILLAS
Empresari

Algunos compañeros incluso habían ido a
la guerra. El primer profesor que recuerdo
es el Hno. Fulgencio que al principio aún
no llevaba sotana y al ir vestido con pantalones y jersey parecía un compañero más.
Estuve interno durante el curso 1941-1942.
Recuerdo el frío de las noches pero también
las gamberradas que solíamos hacer. Hay
muchos recuerdos y casi todos buenos, a
pesar de haber tenido que estudiar griego y
latín durante casi todo el Bachillerato.

Mi promoción terminó en 1946 y nos hemos
ido reuniendo casi cada año. Realizamos una
agradable comida de hermandad en el colegio, y por desgracia, comprobamos que cada
vez quedamos menos.
Mi padre fue alumno del colegio como yo
y hoy dos de mis nietos también estudian
allí. Espero que la tradición continúe por
mucho tiempo. Estoy muy contento de
todo lo que me enseñaron. Nos dieron
una cultura completa que hoy encuentro
a faltar. Este colegio me ha dado muchos
valores, tanto cristianos como el valor de
la responsabilidad. Estos cimientos me han
servido para alcanzar muchos retos y
metas. Además de todos los buenos recuerdos, estoy muy agradecido a La Salle
Bonanova.

MN. CARLES SAURÓ
Rector de la parròquia de Nostra Sra. de la Bonanova
La meva estada a La Salle Bonanova va
ser breu però intensa.
Recordo aquella faula de Fontaine: El pagès i els
seus fills: “Guardeu-vos - diu el pagès - de vendre l’herència, que ens van deixar els pares perquè hi ha un tresor amagat a dins” i diuen que
el pare tingué la saviesa d’ensenyar-los abans
de la seva mort que l’educació és un tresor.
Aquesta llavor de l’educació que va germinant en el cor de l’infant i que únicament necessita ser plantada en un bon
entorn, és com un arbre que arrela vora

l’aigua i dóna fruits quan és el temps.
La meva vocació al sacerdoci va començar
a arrelar-se en l’ambient viscut a La Salle
Bonanova. La Providència m’ha portat a la
Parròquia de la Bonanova, ben a prop d’aquells estimats i bons germans que, seguint
l’exemple del seu Fundador, donen tota la
seva vida a la descoberta d’aquest gran tresor que és l’educació.
Tots plegats continuem la nostra tasca pastoral procurant ésser per als altres un camí
que s’utilitza, encara que tot sovint s’oblidi.
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ANA WANG
Medicina Regenerativa
Hospital Quirón Barcelona

EVA-MARÍA JULIÁN
Doctora en Enginyeria de Camins,
Canals i Ports
Llicenciada en Ciències Econòmiques
Fui alumna en la década de los años setenta,
concretamente en el curso 1976-1977, solo
un año, porque entonces el colegio era de
masculino, excepto el último año, quienes estudiábamos COU. Tengo un grato recuerdo
de aquellos meses que duró mi estancia en La
Salle Bonanova. No solamente era muy importante el rendimiento académico que ofrecía el alumno, sino que el colegio tenía
siempre muy en cuenta la educación integral
como persona, algo esencial para la forma-

ción y que siempre valoré muy positivamente
aquel curso de una experiencia inolvidable.
También de todos aquel año que estuve estudiando en La Salle Bonanova recuerdo,
especialmente, al Hermano Manolo, que se
encargaba de coordinar COU, y de quien
aprendí mucho en el día a día de la escuela,
después de compartir con todos mis compañeros muchos momentos con él.... ¡y no
me refiero únicamente a las matemáticas!

AMAYA VIRÓS
Dermatóloga
Tuve la enorme suerte de ir a La Salle Bonanova y formé parte de una de las primeras
promociones mixtas, aunque creo que solo
éramos seis chicas en clase. Me incorporé al
colegio a los catorce años, y pasé los años
más importantes de mi educación y de desarrollo personal rodeada de grandes profesores, grandes oportunidades, y grandes
amigos. Guardo unos recuerdos entrañables.
Nuestro colegio me permitió descubrir lo
que me gusta, respetó mis intereses y me
animó a conseguir mis objetivos. Siempre
entendió que un adolescente con una gran
pasión debe ser respaldado. Yo estaba loca
por ser médico y supieron empujarme con
las asignaturas que más me costaban para
que yo pudiera perseguir mi vocación. Sin
La Salle no sería lo que soy hoy.
Cuando llegué era una chica de letras hasta
que me topé con “El Mesa”. Guardo como
un tesoro los apuntes pulcrísimos de geología y biología que con tanto cariño y es-
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He tingut la gran sort d’haver pogut estudiar en bons col·legis com La Salle
Bonanova i d’haver rebut una bona educació. Els valors que s’inculquen en aquesta
etapa fan que sàpigues caminar per la vida

i els vincles d’amistat que s’estableixen llavors perduren en el temps. A la meva filla li
dic que sigui bona persona, que sigui íntegra i
que treballi amb il·lusió, perquè amb il·lusió
l’esforç sempre es fa menor.

PARE JEAN-GUY PARADIS (Germà Gilles)
Mossèn canadenc
mero dibujé. Años más tarde, una de mis
mayores alegrías es poder contarle al Dr.
Mesa mis éxitos, mi satisfacción y agradecerle que creyera en mí junto a otros grandiosos profesores como el Dr. Canet, los
Hnos. Pablo, Manolo y Girón, que me enseñó a escribir “como Dios manda”.
Los grandes amigos de aquella época siguen siéndolo hoy en día. Juntos crecimos
y compartimos momentos que nos unen
para siempre. Es muy agradable poder
mirar atrás con cariño y agradecimiento
infinito al colegio, los valores, los profesores y los amigos que tanto me han ayudado y marcado. Las buenas experiencias
no te las quita nadie. Me han dado la
confianza para poder tomar las decisiones
difíciles de la vida y para enseñar a mis
hijos los mejores valores. Me doy cuenta
de la suerte que tengo. ¡Estoy tan orgullosa y agradecida de haber ido a La Salle
Bonanova!

Un aniversari que s’havia de recordar: enhorabona a tots els que van aprofitar l’aniversari per permetre’ns viure diverses
activitats amb una gran satisfacció. Amb la
programació del dia 11 de maig vaig adonar-me que professors, membres del personal i alumnes de totes les edats van
trobar un lloc per conviure.
Un aniversari per mirar d’on venim: «Si tu
no saps a on anar, mira primer d’on vens».
El nostre caminar a la vida ens continua
dinamitzant, ens permet celebrar el que
es viu avui i tenir aquest ànim que propulsa cap endavant. Els organitzadors van
programar exposicions per recordar.
Aquesta excursió cap al passat no és
enyorança sense més, sinó memòria de
fets i de persones animades amb valors
sempre d’actualitat. Som hereus d’actituds que inspiren els desafiaments d’avui.
La trobada d’antics professors i alumnes
(pocs) es va viure per confirmar les amistats inoblidables del passat.

Un aniversari per mirar cap endavant:
«Aquell que mira sempre en el retrovisor
arrisca d’apartar-se del camí».
Amb molta alegria ens vam adonar, els anomenats «antics» professors, de què el poc
que vam aportar ha contribuït a propulsar
cap endavant. Constatem amb satisfacció
que l’obra de La Bonanova no solament segueix cap endavant, sinó que es presenta
davant de la població de Barcelona com un
dels col·legis de primera fila en constant renovació educadora. L’empenta actual està
lluny dels senyals de cansament observats a
altres parts. El relleu es viu distintament amb
forces noves dins de diverses activitats. És
palpable, els hi ho confirma un observador
de fora que va viure tres estances a La
Bonanova, en un total de vuit anys.
Valia la pena venir de Canadà per celebrarho: que el segell lasal·lià s’intensifiqui i continuï orientant l’obra educadora. ¡Ànims i
cap endavant!
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ELS INICIS
DE LA NOSTRA
ESCOLA (1889 – 1898)

19 març 1889

1 juliol 1889

Als afores de Barcelona, al peu
del Tibidabo, s’inaugura l’Escola Gratuïta de la Bonanova
“Beato Juan Bautista de La
Salle” al costat de l’esglèsia de
la Bonanova i el col·legi als locals provisionals de la Torre
Muntadas. En els inicis hi havia
25 alumnes.

Col·locació de la primera
pedra del que serà el nou
edifici central ideat per l’arquitecte Ignasi Romañá.
L’acte fou presidit per l’arquebisbe de Barcelona, el Dr.
Jaume Català.

2 octubre 1892
Se celebra la benedicció i inauguració del nou edifici.
Aquesta nova construcció està
basada en l’estil gòtic del
Monestir de Poblet i és edificada amb pedra de la pedrera
de Montjuïc.

1896

21 maig 1898

El planisferi del vestíbul de l’edifici central és confeccionat i
dirigit, amb un enorme esperit
creatiu, pel Gmà. director
Adolf Alfred. El grandiós mapamundi, tota una peça artística de referència, fa uns nou
metres d’amplada per quatre
d’alçada. Treballen en l’elaboració del fresc diversos germans durant les vacances
d’estiu del 1896.

L’escola celebra per primera vegada la festa de la Primera
Comunió i 30 nens reben
l’Eucaristia per primer cop. Des
de llavors, aquesta emotiva cerimònia no s’ha vist mai interrompuda excepte els tres anys
de la Guerra Civil.
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DE LA
SETMANA TRÀGICA
A LA GUERRA CIVIL
(1909 – 1936)

UN NOU SEGLE (1900-1908)

15 maig 1900

25 juliol –
2 agost 1909

L’escola organitza els primers
Jocs Florals lasal·lians amb la
participació de Mn. Jacint
Verdaguer, que va escriure el
popular Apòstol de l’ensenyança, en lloança a sant Joan
Baptista de La Salle.

1911
Es funda l’Associació Bonanova
d’Antics Alumnes amb l’objectiu de fomentar la religió, la
moral, la cultura i l’amistat
entre els que foren els seus
mestres. Trenta-dos antics
alumnes van aprovar per unanimitat els estatuts i es va nomenar la primera junta directiva de
l’associació encapçalada pel
Gmà. director Anselm Pròsper.

Durant la Setmana Tràgica tres
escoles lasal·lianes de Barcelona van ser incendiades. Les
famílies i amics del col·legi,
afrontant tota mena de perills,
acullen a casa seva prop de
dos-cents germans. El dia 30
de juliol els germans finalment
poden retornar a la Comunitat.

1901
Amb motiu de la canonització de sant Joan Baptista de La Salle
per part del Papa Lleó XIII s’inaugura al col·legi el primer temple
del món dedicat al nou sant, obra de l’arquitecte Bonaventura
Bassegoda.

1905
S’inaugura la primera biblioteca escolar de La Salle
Bonanova.

1906

1914
La Salle Bonanova, amb motiu
de la celebració dels seus 25
anys, erigeix una estàtua de
bronze en honor a sant Joan
Baptista de La Salle als jardins
de l’entrada del col·legi. El monument és beneït pel futur cardenal de Barcelona Francesc
Vidal i Barraquer.
El 19 de juliol de 1936, l’estàtua és enderrocada i al 1942
s’en reconstrueix una rèplica
de ciment.

El dia 24 de juny s’administra
per primer cop el sagrament de
la Confirmació a l’escola i 45
alumnes es confirmen. Avui en
dia aquesta celebració continua vigent.

34

125 ANYS. UNA HISTÒRIA AMB HISTÒRIES

ESPECIAL 125è ANIVERSARI

35

LA GUERRA CIVIL (1936 -1939)

1936
Al començament de la guerra
72 germans lasal·lians van
haver de fugir i 12 d’ells moren
assassinats en testimoniatge
de la seva fe.
L’esgèsia de la Bonanova és incendiada i les restes enderrocades.
Es pot veure el col·legi des de la plaça de la Bonanova.

1937
A finals de l’any 1937 l’escola
és ocupada i esdevé un hospital
amb més de 1.500 llits. Per
altra banda, la Torre Muntadas
passa a ser l’oficina de provisions i l’escola gratuïta una
cantina-menjador.

1 abril 1939
Es reinicien les activitats acadèmiques amb 18 germans i 400
alumnes. L’escola celebra el
seu 50è aniversari.
Alguns dels màrtirs de la guerra descansen en pau a la capella del casal de La Salle a Sant Martí de Sesgueioles.
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UNA NOVA ERA (1951-1970)

1951

1956

1964

1965

S’enderroca la Torre Muntadas
i es dóna pas a l’ampliació de
l’escola. Una gran part d’aquest engrandiment està ocupat per l’actual Sala d’Actes.
Els diumenges es realitzen projeccions de cinema per als
alumnes interns i veïns del
barri.

L’escola construeix el seu primer gimnàs just darrere de l’edifici d’infermeria.

Se celebra a Barcelona el II
Congrés Mundial d’ex-alumnes de La Salle sota el tema
“perfeccionament espiritual i
acció apostòlica mitjançant les
nostres accions”. Amb motiu
d’aquest congrés es va presentar la pel·lícula El Señor de La
Salle en sessió de gran gala.

Neix l’Escola Universitària d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació (EUETT) de La Salle
Bonanova i s’inicia el curs amb
23 alumnes. L’any 1970 es reconeix com a centre no estatal
d’ensenyament tècnic de grau
mitjà. La primera promoció
acaba els seus estudis l’estiu
del 1972.

Bonaventura Bassegoda en
fou l’arquitecte. Era un dels
millors i més ben equipats del
seu temps.

1970

1959

1954
S’inaugura l’edifici nou que quasi dobla la primera edificació,
l’arquitecte Pedro Ispizua és creatiu i respectuós a la vegada amb
l’estil original.

El 8 de desembre s’inaugura la
capella interna de l’escola dedicada a la Mare de Déu de la
Immaculada. L’altar va ser dissenyat per l’antic alumne
Manuel García Martín.

Neix Langcentre sota el nom
The Regency School of English.
La seva funció se centrava en
impartir classes d’anglès extraescolar d’alt nivell tant a pares
com a alumnes de La Salle
Bonanova. Actualment, Langcentre continua formant a
centenars d’alumnes en la llengua anglesa.

Amb la construcció del nou edifici es crea l’actual menjador principal
de l’escola. El professor i antic alumne Manuel García Martín va pintar el mural de 60,2 m2 que rendeix homenatge al Congrés Eucarístic
de 1952 celebrat a Barcelona sota el lema “L’Eucaristia i la Pau”.

J. Antoni Samaranch felicita uns
alumnes en un acte esportiu.
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SEGUIM CREIXENT
(2000 – 2014)

ENTREN LES NOIES
A LA SALLE (1971 – 1989)

1972

1972

2000

2005

El Curs d’Orientació Universitària
(COU) esdevé mixte.

Aquest mateix any l’escola celebra per primera vegada les
Convivències. La primera festa
major de la Comunitat Educativa.

En el curs acadèmic 1999-2000
s’inauguren tota una sèrie
d’instal·lacions dedicades al
lleure com per exemple el pati
cobert.

S’inaugura el modern i funcional edifici destinat a l’Educació
Infantil.

1972
Comencen les activitats de
l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) que tanta
importància han tingut en el
desenvolupament del Col·legi.

1972
S’amplia notablement la pràctica esportiva amb la inauguració del nou Poliesportiu La Salle.
2014
S’inaugura el nou camp de futbol de gespa artificial en una celebració presidida pel Cardenal
arquebisbe de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, i la Consellera
d’Educació Irene Rigau.
La nostra escola celebra el seu
125è aniversari.

1981

1980
Al mes d’octubre 23 nenes comencen l’Educació General
Bàsica a La Salle Bonanova.

El curs 81-82 comença l’activitat de Finestra Oberta, l’ONG
de La Salle dedicada a l’assitència als necessitats a travès del
voluntariat.

1981
L’equip de bàsquet La Salle
Bonanova ascendeix a la divisió
d’honor.

1989
L’escola celebra el centenari.
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Estem convençuts que “La vida només pot ser
compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda
mirant cap endavant”. (Soren Kierkegaard)

Drets de dreta a esquerra: Gmà. Joaquim Morató, Gmà. Jaume Lladó, Gmà. Antonio Girón, Gmà.
Pablo Álvarez, Gmà. Joan Carles Jara, Gmà. Joan Marginet, Gmà. David Domènech
Asseguts de dreta a esquerra: Gmà. Ricard Serra, Gmà. Santiago Temprado, Gmà. Antoni Vallejo,
Gmà. Joaquim Porrera, Gmà. Manolo García

LA COMUNITAT DE GERMANS
DEL COL·LEGI LA SALLE BONANOVA
EN EL SEU 125è ANIVERSARI

La Comunitat de Germans de La Salle Bonanova ens considerem continuadors
de les que ens han precedit. Totes són filles de la seva època i de les seves
circumstàncies. Totes tenen en comú la consciència que són cor, memòria i
garantia de La Salle i del seu esperit. Totes es proposen afegir un esglaó
més a l’escala de l’excel·lència en l’educació que promouen.

I és des d’aquesta perspectiva que us oferim
algunes constatacions:
El Germans francesos que van venir
l’any 1889 a fundar el Col·legi portaven
200 anys d’experiència acumulada amb
resultats molt contrastats, positius i reconeguts. Es van dedicar al seu ministeri
amb saviesa, entusiasme, creativitat,
mètode i constància. Van aixecar un
edifici magnífic, d’acord amb l’estil de
l’època. Ho van fer amb molta generositat, clarividència i oportunitat. Hi van
esmerçar molta despesa i hi van tenir,
també, notables dificultats.
Avui, el Col·legi, respectant els orígens, s’ha
engrandit força: gran ampliació del Col·legi
al 1954, gimnàs al 1956, poliesportiu al
1972, pati cobert al 2000, parvulari al 2005,
residència universitària al 2009, batxillerat al
2013, vestidors i camp de futbol de gespa
artificial al 2014.

Van promoure una formació cristiana
oberta, compromesa i solidària. La capella gran i la petita oferien oportunitats
adaptades a temps i edats.
Avui continuem aquell esperit amb la pregària
matinal, la reflexió, l’explicació de Religió, la
Primera Comunió, la Confirmació, Convivències cristianes a segon de batxillerat, Finestra Oberta, Proide i altres campanyes solidàries. La capella gran i la petita continuen
oferint serveis valuosos.
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Van donar una formació humana de
qualitat i exigent expressada en formes
educades sense ser empallegoses.

Van multiplicar les ofertes educatives:
Ensenyança comercial, Peritatge comercial, Peritatge industrial, Batxillerat.

Avui, en una societat molt permissiva,
oferim una educació en els valors de la
convivència i de les bones maneres, i els
vivim amb harmonia.

Avui aquell peritatge industrial ha donat
pas a La Salle-Universitat Ramon Llull, amb
37 ofertes acadèmiques i 4.000 alumnes.

Van promoure la formació pel treball
ben fet amb l’exigència corresponent.
Els treballs de fa un segle, que estaven
a l’Exposició, en donen testimoni.
Avui, amb uns altres mitjans, procurem
crear els mateixos hàbits. Els resultats oficials
donen fe de la qualitat i de l’alt percentatge
de beneficiats.
Aquesta perllongada formació queda reconeguda en aquestes paraules de l’escriptor
Manuel Ibáñez Escofet quan afirma, en un
article sobre l’ Educació a Catalunya: “Els Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) han
aportat a Catalunya el sentit de l’ordre, el
sentit del treball ben fet i el sentit de l’estalvi”.

Van valorar molt l’aprenentatge del
Francès.
Avui es dóna molta importància a l’anglès
i als idiomes més necessaris.

Van promoure activament la formació
musical: coral i instrumental.
Avui el Col·legi té ”Escola de música La
Salle Bonanova” reconeguda per la Generalitat. Inclou totes les matèries del currículum oficial. Hi participen 225 alumnes.

Van afavorir la gimnàstica i els esports
practicats a l’època.
Avui la gimnàstica gaudeix del molts mitjans, i es practica l’esport intensament i
extensament amb mitjans abundants i
adequats. 620 nois i noies estan implicats
en 6 esports diferents i en 56 equips. Al
llarg de la història del Col·legi hi ha hagut
un grup significatiu de Germans que hi
han dedicat moltes hores de coordinació
i animació.

ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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Van fomentar un estil pedagògic i una
gran dedicació fraternal per a aconseguir
l’èxit de l’alumnat segons les seves possibilitats.
Avui, el Col·legi, Germans i Professorat
malden perquè l’alumnat estigui atès d’acord
amb les seves necessitats. Hi ha una cura especial dels casos més particulars.

Van promoure, amb molta creativitat i
des del principi, laboratoris, museus, l’herbari i mitjans didàctics per a facilitar l’aprenentatge.
Avui el Col·legi guarda amb molta cura el
llegat del passat i fa ús dels museus, herbari, laboratoris, mitjans audiovisuals, projectors i pantalles tàctils usades en totes
les classes del Col·legi. Cal destacar l’aportació singular dels Germans en l’enriquiment i conservació d’aquest llegat, al
llarg dels temps.

Van mantenir relacions cordials amb
els pares i mares, d’acord amb les
necessitats concretes que les circumstàncies requerien.
Avui la relació Família-Col·legi s’ha intensificat molt i agermana l’acció educativa. Ha
estat un enriquiment mutu, i tot en favor
de l’alumnat, tant a nivell personal com a
nivell de grup.
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El nombre de Germans augmentava
segons les necessitats, i això va ser
així fins als anys 1960. A la dècada dels
50, al Col·legi hi havia al voltant de 70
Germans.
A partir dels anys 1960, els Germans intensifiquen, de bon grat, la col·laboració
amb els seglars, que proporcionen a la Comunitat Educativa l’aportació dels valors
del seu estat.

I la seva continuïtat quedarà garantida
gràcies a les persones que, des d’identitats
diverses, es dediquen, amb vocació, a la
missió lasal·liana. Això és assegurar escoles
cristianes de qualitat i evangelitzadores.
Aquesta confiança ens omple d’agraïment
i d’esperança.

Des del Capítol General de 1966, els Col·legis dels Germans es van anar convertint
en Col·legis de La Salle.

També en aquest escrit significatiu volem
recordar els Germans, Professors, Professores i Personal d’administració i altres
serveis que han dedicat la vida pacientment i joiosament al ministeri de l’educació al nostre Col·legi i gaudeixen ja
del Bon Déu.

La missió dels Col·legis de La Salle és la
mateixa que la del Fundador i la dels
primers Germans: “Donar una educació
humana i cristiana de qualitat a tots els qui
s’acosten a les nostres escoles, sense distinció
de classes”.

Que el Senyor, per intercessió de la Mare
de Déu, de sant Joan Baptista de La Salle i
dels dotze Germans Màrtirs de la nostra
Comunitat de 1936, vulgui beneir la nostra
Comunitat Educativa, les nostres famílies i
els nostres projectes de més i millor.

Això requereix per part de Germans, Professors i Professores compartir uns eixos
bàsics que permetin articular harmoniosament identitats diverses en l’acció conjunta
de la missió lasal·liana.

La Comunitat de Germans
del Col·legi La Salle Bonanova
us saluda ben fraternalment.

La Comunitat de Germans, que en aquest
moment som 12, col·laborem en les tasques del Col·legi segons les seves necessitats i les nostres possibilitats. Assumim
cordialment aquesta realitat històrica perquè sabem que aquesta obra “és de
grandíssima necessitat,” com deia La Salle.

Barcelona, 11 de maig de 2014

Les XLII Convivències celebrades els dies 9, 10 i 11 de maig de 2014 van
estar carregades d’alegria i emocions. Un any més, els patis de l’escola es
van omplir d’alumnes, amics, pares i professors. A més, aquestes convivències han estat marcades per la celebració dels 125 anys de La Salle
Bonanova. El diumenge 11 van tenir lloc els actes de l’aniversari de l’escola.

CONVIVÈNCIES
La jornada del divendres 9 es va iniciar
amb les activitats esportives, ja que a les
nou del matí es donava el tret de sortida a
la 16a Biatló infantil del Cicle Mitjà i, més
tard, la marató esportiva infantil del Cicle
Inicial d’Educació Primària. La màgia va arribar de les mans del Mag Marín i de la pallassa mandarina, que van fer les delícies de
grans i menuts. I el dia va acabar amb música. Els assistents al concert de la tarda van
vibrar amb els DeuDeVeu, els guanyadors
del concurs de TV3 ‘Oh happy day’, els
Bocins de Gospel, el grup de música Gospel
integrat per membres de La Salle, i
PorFinViernes, un grup de música solidari,
amb alguns antics alumnes, que versiona
temes dels anys 80, 90 i actuals.
El primer dia del cap de setmana va arrencar amb la XXV gimcana per als alumnes
de primària i organitzada per la secció
d’handbol. Durant el matí de dissabte, tots
els que van voler van fer una donació de
sang a la infermeria. I aquests, segur que
després van poder gaudir amb la subhasta
de pastissos que es va organitzar al menja-

dor del col·legi. Qui no ha cantat mai a les
havaneres que cada any es poden escoltar
al costat de la tómbola? Són tot un clàssic
i aquest any tampoc han fallat.
El diumenge 11 de maig, dia dels actes de
celebració del 125è aniversari de l’escola,
també va començar amb una cursa. Es van
dur a terme la tercera edició de la Milla i la
Mini Milla, aquesta per als alumnes de P3,
P4 i P5. Són unes curses familiars de curta
durada que recorren el voltant de la nostra
escola. Es tractava d’apuntar-se amb la família i creuar la meta tots junts.
Els partits de futbol, bàsquet, voleibol, hoquei, handbol, judo.... han estat presents
durant aquests tres dies de convivències.
Fins i tot, els més petits han pogut gaudir
damunt d’una moto sense motor en un
petit circuit que es va muntar en el pàrking,
davant la façana principal. I els més curiosos han pogut gaudir dels itineraris que
s’han creat per veure les diverses exposicions que mostren La Salle d’abans, amb
centenars de fotografies i objectes antics.
ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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“La Salle Bonanova no només servia i serveix la ciutat
de Barcelona, sinó tot Catalunya. Per això podem dir:
125 anys formant Catalunya. Però no hem de viure
de renda, del que ens van deixar els nostres avantpassats, sinó assumir un compromís per oferir a la societat actual realitats i institucions que facilitin
solucions als problemes d’avui i del futur”
Lluís Martínez Sistach,
Cardenal arquebisbe de Barcelona

ACTE DE
CELEBRACIÓ
DELS 125 ANYS
La presència de diferents autoritats del
Govern de la Generalitat, de l’Ajuntament
de Barcelona i dels representants de La
Salle Catalunya i del districte ARLEP, el diumenge 11 de maig, ja feia preveure la importància d’aquest aniversari. La consellera
d’Educació, Irene Rigau, i l’alcalde de la ciutat, Xavier Trias, van visitar les noves
instal·lacions i van quedar gratament satisfets del resultat. Trias, en el seu discurs, va
expressar la satisfacció de saber que “La
Salle Bonanova és una institució sòlida,
molt arrelada a la ciutat i que ha educat milers i milers d’alumnes amb valors humans
i cristians. En l’àmbit pedagògic s’han fet
passos de gegant. Educar no és només
transmetre coneixements, sinó treballar per
esforçar-se i no deixar ningú enrere”.
Per la seva banda, la consellera d’Educació
va dir que “són 125 anys que La Salle
Bonanova està teixint cultura: una educació
que va néixer com a suplència i que ara és
una excel·lent complementarietat”.
A partir de les onze del matí, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, va presidir l’eucaristia celebrada en
honor a sant Joan Baptista de La Salle. Amb
les seves paraules va mostrar com el centre
s’ha convertit en un model per a la nostra
societat, ja que “La Salle Bonanova no
només servia i serveix la ciutat de
Barcelona, sinó tot Catalunya. Per això
podem dir: 125 anys formant Catalunya.
Però no hem de viure de renda, del que ens
van deixar els nostres avantpassats, sinó assumir un compromís per oferir a la societat
actual realitats i institucions que facilitin so-

lucions als problemes d’avui i del futur”.
Per aquet motiu va donar les gràcies a “La
Salle per ser un col·legi amb ideari cristià i
pel treball que realitza. Desitjo que segueixi
molts anys més”. I va afegir que “si al nostre país hi ha institucions importants i capitals, una d’elles és l’escola. Parlar d’escola
és parlar de present i de futur. L’educació
és una qüestió de primer ordre i els primers
responsables són els pares”.

Districte Sarrià-Sant Gervasi, a la sala d’actes
del col·legi, el regidor Joan Puigdollers va lliurar al Director de l’Escola, Joan Carles Jara,
el guardó Porta de Sarrià. A l’acte també hi
van ser presents la consellera municipal d’Ensenyament, Rosa Maria Baiges, el Director
General de Centres Concertats, Miquel
García, el Visitador de La Salle Catalunya, el
Germà Josep Guiteras, i el president de
l’AMPA Salle Bonanova, Josep M. Fusté.

El Provincial Auxiliar del Sector Catalunya,
Josep Piequeras, va argumentar que “l’educació segueix sent el motor principal i
l’estímul essencial per poder seguir responent als reptes i necessitats dels nostres
temps. Com també ho són la transmissió
dels nostres valors educatius lasal·lians: la
responsabilitat, la creativitat, la justícia, la
convivència i la interioritat de la transcendència, sempre sota la centralitat de l’alumne i la força de l’Evangeli de Jesús”. Per
aquest motiu va donar les “gràcies a tots
els Germans, seglars i educadors que han
fet possible la llarga, rica i fecunda història
educativa”.

125 anys signifiquen moltes vivències viscudes, però el temps no s’atura i La Salle
Bonanova ja va camí del seu segon centenari.

L’aniversari va continuar amb les actuacions
musicals de l’alumna Mar Vilaseca i Marina
Martínez, i la presentació del ‘Lipdub del
125è aniversari’ que han creat tots els
alumnes de La Salle Bonanova. Per arrodonir la festa, els presents van gaudir del
Dinar de Germanor que va tenir lloc al
menjador principal.

“La Salle Bonanova és una
institució sòlida, molt arrelada a la ciutat i que ha educat milers i milers d’alumnes
amb valors humans i cristians. En l’àmbit pedagògic
s’han fet passos de gegant.
Educar no és només transmetre coneixements, sinó
treballar per esforçar-se i no
deixar ningú enrere”.
Xavier Trias,
Alcalde de Barcelona

A banda d’aquests actes, el dia 5 d’abril,
amb motiu de l’aniversari i com a reconeixement de la tasca educativa de l’escola al
ESPECIAL 125è ANIVERSARI
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Vaig arribar a la Salle Bonanova al curs
1981-82 essent cap d’estudis de l’EGB,
aleshores en deien prefecte, fins el curs
1988-89. I en una segona estada, ho vaig
ser des de l’any 1994 fins ara.

digitals a cada classe i en altres dependències, la certificació de la ISO de qualitat, la
formació en treball cooperatiu... Això ha
representat un aprenentatge per part de
tots els professors del col·legi.

En tot aquest temps he pogut copsar els
canvis que s’han anat succeint en el nostre
centre, tant a nivell d’estructura com d’ensenyament. D’aquests dos aspectes tan sols
citaré els que recordo com a més importants.

El meu treball consisteix, sobretot, en la direcció i organització dels 46 professors que
hi ha a l’etapa d’educació primària sense
deixar el contacte amb els alumnes. La dignitat d’ensenyar és, per a mi, la millor forma
de viure tota la trajectòria professional.

En el primer, els més notables són a l’any
2000 amb la construcció del pati cobert,
al 2005 la inauguració de l’edifici d’infantil,
al 2011 la reestructuració de la planta
baixa, secretaria, direcció..., a l’estiu del
2012-13 la renovació de l’edifici de batxillerat, al 2014 l’arranjament del camp
de futbol...

ELS CAPS D’ESTUDI
FAN BALANÇ

M’ho heu posat molt difícil. Condensar
en poques paraules tantes vivències i records...!
Podria dir que cada dia i cada moment ha
estat un privilegi. Moltes alegries i, lògicament,
moltes preocupacions i algunes tristors.
El millor record: les persones. Germans,
professors, alumnes, les classes... Les estones
que hem passat junts. La confiança, la
comprensió, els sopars de Nadal...
Una vivència: les convivències de Sant Martí i
de Llinars amb els nois i noies de Batxillerat.
Una imatge: el moment de la festa del finalista, quan alumnes i famílies s’acomiaden
dient: gràcies.

En el segon, l’adequació a les lleis d’ensenyament, la introducció de les diverses aules
d’ordinadors, la incorporació de les pissarres

centre. El repte d’acollir i escoltar a professors, pares i alumnes. Repte no sempre
aconseguit. Mea culpa.
Una record visual: la vista aèria, des de
dalt de la teulada, de tot el col·legi unit
formant un mosaic al voltant d’un cor o
de l’estrella de La Salle.
Una esperança: estar convençut que la
llavor germina sense que se sàpiga com i
quan donarà el seu fruit.
Un impossible: expressar en poques paraules les vivències i bons records d’aquests
últims 25 anys.

Fa una pila d’anys que em dedico a l’educació i els primers van ser molt engrescadors. Vaig aconseguir una bona fita,
aparentment, la màxima que podia aspirar.
Sortir de la zona de confort em va obrir la
gran porta de la família lasal·liana. La meva
relació amb La Salle ve des d’aquests primers anys de docència. Joveneta jo, havia
d’aconsellar pares i mares de l’escola ideal
per llurs fills i això em va portar a descobrir
gairebé tots els projectes educatius de la
zona. Val a dir que La Salle em va enamorar
i que aquest sentiment per la institució, que
encara avui perdura, amb els anys s’ha anat
fent més ferm. En fa 10 que estic dia a dia
compartint aquest projecte amb il·lusió,

Durant tots aquests anys a La Salle Bonanova
he pogut gaudir de l’amistat de moltes
persones vinculades a l’educació, al funcionament i organització del centre, professorat, pares i mares, alumnes i personal.
Malgrat les dificultats que poden anar succeint, sempre m’he sentit molt i molt satisfet
d’aquesta llarga estada al centre.
Gmà. Joan Marginet
Cap d’estudis d’EP

cada curs que passa carreguem a la motxilla noves experiències. Ja han passat pel
parvulari milers de nens i nenes els quals
anem veient créixer i formant-se com a persones.
En aquest 125è aniversari vull agrair a les
persones que varen confiar en mi per implantar aquesta etapa educativa tan important per a la nostra escola. També a totes
les persones que conformen el meu equip,
sense elles no hagués estat possible fer-ho
realitat.
Mercè Parcerisas
Coordinadora d’Educació infantil

Una paraula: gràcies.
Un repte: explicar el nostre projecte. Que
cada família que ve a demanar informació
marxi convençuda que aquest és el seu
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ELS CAPS D’ESTUDI FAN BALANÇ

Florenci Bové
Cap d’estudis de Secundària
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