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Teniu a mans el segon número del butlletí

de l’Associació d’Antics Alumnes de La
Salle Montcada.

En aquest número trobareu aquelles
activitats que s’han fet des de l’aparició
del número 1 del nostre butlletí.

Ocupa lloc preferent la celebració el
dissabte 25 de maig de la I Assemblea
General Ordinària de l’Associació d’Antics
Alumnes de la Salle Montcada, en aquesta
nova etapa. A ella li dediquem un espai
preferent dins del nostre butlletí.

Us heu preguntat quin significat té l’escut
de la insígnia que reben els antics alumnes
de La Salle? En aquestes pàgines trobareu
la seva història...

En la línia començada en el número
anterior, també trobareu en el racó de
l’exalumne, els testimonis d’en Javier
Expósito Mengual i la Mariona Grau
Alcón. Són dos testimonis que pertanyen a
dues generacions distants en el temps,
però amb un aspecte característic que els
uneix: la seva condició d’exalumnes de La
Salle Montcada.

Tampoc podem passar per alt que el mes
de maig de 2019 vam celebrar el
tricentenari de la mort de Sant Joan
Baptista de La Salle, fundador de les
Escoles dels Germans de les escoles
Cristianes.

Una vegada més us animem a que
convideu als companys d’escola a unir-se a
l’Associació, a fer-se’n socis, i a tots
vosaltres que participeu en aquelles
activitats que es programin.

Us esperem a tots perquè tos junts fem
Associació!

mailto:manticsalumnes@montcada.lasalle.cat
https://anticsalumnessallemontcada.cat/

https://www.facebook.com/AASALLEMONTCADA
https://twitter.com/AASALLEMONTCADA
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El propassat divendres, 26 de març de

2019, vam fer la primera activitat de
l’Associació.

Aquesta activitat,  va suposar el “donar-se
a conèixer en societat” de l’Associació.

Vam començar amb un Bella Blanc (100%
Macabeu) del celler Mas Bella (DO

Tarragonès), acompanyat de formatge
garrotxí (100% cabra).

Vam seguir amb Puntils Rosat (Garnatxa
Roja) de la Cooperativa Garriguella (DO
Empordà).

Vam acabar amb un Plantadeta Roure
(Garnatxa Negre) del celler Sabaté (DO
Priorat), acompanyat de pressa de
xocolata (70% cacau).

El tast  va ser preparat i guiat per en
David Rio, que ens va fer apreciar
diferents vins de la nostra terra i va deixar
entre els assistents moltes ganes de
repetir-ho.
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El dissabte 25 de maig de 2019, d’acord

amb el què es preveu en l’article 15 dels
estatuts de l’Associació es va celebrar a la
polivalent del col·legi la I ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA de l’Associació
d’Antics Alumnes de La Salle Montcada, en
aquesta nova etapa.
Va ser presidida per Josep Ma Zaragoza i
Raduà aixecant-ne acta de la mateixa en
Joan Pere Trias Martínez, secretari.

Va començar amb unes paraules de
benvinguda a tots els assistents per part
del president de l’Associació, en Josep Ma
Zaragoza i Raduà; seguides d’unes
paraules d’encoratjament del director del
col·legi, el Sr. Joan Saíz Sendrós amb les
que va agrair la presència dels associats i
acompanyants així com la feina feta per la
Junta Directiva.
L’Assemblea es va desenvolupar d’acord
amb l’ordre del dia que s’havia enviat per
correu-e a tots els associats.

En primer lloc, el president va fer un breu
resum sobre els antecedents de
l’Associació, que es remunta al juny de
l’any 1918, quan el Gmà. Arsenio,
aleshores, director del col·legi –que havia
començat les seves activitats l’abril de
1910 en un local prop de l’església
parroquial – , construeix una sala – ja en
l’edifici on està el col·legi actual– per
fundar l’Associació d’Antics Alumnes.
Hi ha constància documentada que durant
les noces d’argent (1935) i d’or (1960)
l’Associació va participar activament
preparant el programa d’actes
commemoratius.
Cal fer constar que l’Associació va
desaparèixer en alguns moments –guerra
civil espanyola, 1972, 1985– per tornar a
reaparèixer com els ulls del Guadiana......

La darrera vegada és el novembre de
2018, tot just 100 anys després de la seva
creació.
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Tot seguit es va explicar per part del
president la història que hi ha en l’escut
de La Salle i que reben com insígnia els
alumnes finalistes quan acaben la seva
etapa en el col·legi.

En un altre apartat d’aquest butlletí podeu
llegir–la.

A continuació pren la paraula en Javier
Expósito Mengual, vicepresident de
l’Associació, per  informar als
assembleistes sobre les accions i activitats
dutes a terme:

 Obertura d’un compte de correu-e.
 Acta fundacional, amb l’aprovació

dels estatuts i elecció Junta
Directiva.

 Registre en el Departament de
Justícia de la Generalitat.

 Obtenció del NIF de l‘Associació.
 Obertura de comptes a les xarxes

socials i creació de pàgina web.

 Obertura d’un compte d’estalvi i
targeta a CaixaBank.

 Disseny, impressió i repartiment
d’un pòster per a donar-nos a
conèixer.

 Formulari online per a registrar
dels associats.

 Butlletí número 1 –mes de gener–
en format digital de l’Associació i
tramesa per correu-e als associats.

 Tast de vins el 26/03/2019

El següent punt del dia va ser la
presentació de l’estat de comptes de
l’Associació, així com el pressupost de
l’any 2020; va anar a càrrec del Sr. José
Antonio Delgado Rosillo, tresorer de
l’Associació.

L’Assemblea aprova l’exercici econòmic
presentat per la Junta. També s’aprova per
unanimitat la proposta de la Junta
Directiva de mantenir les quotes socials
per a l’any 2020: 10€/any els menors de
28 anys i majors de 65 anys i 20€/any la
resta d’associats.

L’Assemblea General ratifica també la
gestió feta per la Junta Fundacional i
ratifica als seus membres per unanimitat.
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A l’apartat de precs i preguntes, s’exposen
idees per captar més associats, així com
possibles activitats a fer.

Van assistir a l’Assemblea 16 persones i
dos germans de la comunitat del col·legi
de La Salle Montcada.

Tots el assembleistes van rebre els
següents obsequis commemoratius:

 Una gorra amb el logo de la
institució La Salle.

 Un mocador de coll amb el logo
dels 300 anys de La Salle.

 Un penjoll de fusta amb la creu i
dins l’estrella.

 La insígnia de l’escut de La Salle.

Posteriorment, tots els assistents vam
tenir l’ocasió de compartir un pica-pica, on
vam gaudir del retrobament amb antics
companys dels nostres temps escolars.
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Un del obsequis que van rebre els
assistents a l’Assemblea va ser la insígnia
de La Salle.

Aquest escut també el reben els alumnes
quan acaben la seva etapa escolar als
nostres col·legis de La Salle, convertint-se
de facto en exalumnes.

Vols saber el seu origen i que signifiquen
els elements que té?

Ens remuntem a Joan Salla, guerrer català
de l’Urgell, cap dels exèrcits del rei
d'Oviedo, Alfons el Cast. En el seu escut
trobem :

Els tres cabrios o chevrones daurats,
estaques trencades en forma de compàs,
recorden el sacrifici del primer Salla que
en fidel servei del seu senyor, va veure les
seves cames trencades.

Va llegar els seus l’escut d'armes a la
família De La Salle. D’aquí que aparegui a
la part superior SALLA.

La família De La Salle pertanyia a  la
noblesa i el pare, Luís De La Salle va ser
conseller del rei. De família nombrosa, el
més gran dels seus fills, Sant Joan Baptista
De La Salle, és el fundador dels Germans
de les Escoles Cristianes.

Els De La Salle de Reims usaven la divisa
en llatí en forma de breu sentència:
Indivisa Manent! Frase que significa
Romanguem units! en al·lusió als tres
cabrios que malgrat estar trencats
segueixen units.

L’estrella, element que es va incorporar
més tard, que amb les cinc puntes fan
referència als cinc continents i a més,
simbolitzen les cinc virtuts que viuen els
lasal·lians: Fe, Fraternitat, Servei, Justícia i
Pau.
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Ens agradaria molt comptar amb el teu testimoni com a exalumne de l’escola perquè la
teva experiència pugui ser compartida amb la resta de generacions, tant per les que
t’han precedit com per les que venen després de tu.

Fes-nos arribar a l’adreça electrònica anticsalumnes@montcada.lasalle.cat o bé un text
d’unes 500 paraules –aproximadament una pàgina- i acompanyat d’una foto o bé un
petit vídeo.

Et proposem 3 preguntes que et puguin servir de guió per a fer la teva exposició: qui
ets, quina edat tens i què fas o a què et dediques; època escolar i què t’ha aportat a tu
i què destacaries del teu recorregut professional i/o personal.

Javier Expósito Mengual

Hola, soy Javier Expósito Mengual, mi
vínculo con La Salle Montcada empezó en
1975 a la edad de 4 años, mi madre tenía
muy claro donde iban a ir sus dos hijos a
estudiar, un lugar donde además de recibir
una educación académica se inculcaran
unos valores que junto con los que recibes
en tu entorno familiar realcen a la persona
que serás de mayor.

Recuerdo mi infancia con mucha alegría,
pudo decir que La Salle siempre ha sido mi
segunda casa, un lugar donde me he
sentido bien. Pronto empecé con las
extraescolares, a los 6 años nos

preguntaron quien quería formar equipo
de baloncesto, y allí nos apuntamos, por
aquel entonces La Salle Montcada era un
referente en este deporte (los mayores,
claro), a día de hoy aun mantengo relación
con muchos de los componentes de mi
equipo (Sergio Gumbau, Joan Mestres,
Javier Ardila, Toni Martin… ).

A la edad de 10 años, y casi obligado por mi
madre, me apunte a la Escolanía de
Montcada, algo que siempre le agradeceré,
ya que allí aprendí mucho, además de tener
unas grandes vivencias, aún recuerdo los
interminables ensayos en la capilla del
colegio con Francesc Garrigosa, y las
colonias en julio en La Salle Cambrils,
preparando la salida anual que
realizábamos para dar algún concierto.

También recuerdo al Hno. Pablo, siempre
pendiente de todo, y recordándote la
“culturilla general”, eso decía él, y como
corría, un día hicimos una carrera en clase
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de gimnasia con él, y nos ganó a todos, que
buenos recuerdos. El Hno. Ramón, siempre
tan amable y con una sonrisa en la cara,
aaaahhhh y con sus “tiritas mágicas”, quien
no las recuerda, si te hacías daño y te
mandaban al botiquín, llegaba el Hno.
Ramón y te hacia las primeras curas,
finalizando con su “Súper Tirita Mágica”
que lo curaba todo.

Al llegar a la Universidad, mantuve la
relación con el colegio como entrenador de
Baloncesto, parece mentira, pero el tiempo
pasa y ahora eres tú el que tienes que
intentar enseñar, no solo a botar el balón
sino la responsabilidad de estar en un
equipo, de esforzarse y de ayudar al que
tienes al lado.

Tras unos años de parón, volvemos al
colegio, pero ahora como padre. Que
ilusión! parece que fue ayer cuando lleve a
mi hija grande a P1, con apenas 13 meses,
y ahora ya en Bachillerato, acompañada
por otra que está en la ESO.

Y ahora, con dos hijas en el colegio no podía
ser de otra manera me toca colaborar, o
por lo menos lo intento, en el AMPA,
Consejo Escolar y ahora en la ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE
MONTCADA.

Es emocionante reencontrarse con amigos
de la infancia que ahora también son
padres y llevan a sus hijos al mismo colegio,
con profesores que cuando tu acababas los
estudios ellos empezaban a dar sus
primeros pasos en eso de la enseñanza
(Francesc), profesores que habían sido
compañeros en clase (David Pi) y otros a los
que tuve la suerte de poderles tener como
entrenador de baloncesto, y ahora les ves
dando clases (Silvia Mató, Mari Gutiérrez)

A los que estéis leyendo estas líneas, os
animo a que participéis de la Asociación de
Antiguos Alumnos activamente, a que
cojamos la ilusión que tiene un niño
cuando empieza algo nuevo, y hagamos
actividades que ayuden a mejorar nuestro
pueblo y a las personas que participamos
de él.

Os deseo lo mejor, que seáis felices y que
podáis compartirlo con vuestros seres
queridos.

Un abrazo muy fuerte
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Mariona Grau Alcón

Sóc la Mariona Grau Alcón, vaig arribar a
La Salle l’any 2000 per cursar l’ESO i el
Batxillerat.

Jo venia de l’escola Sagrat Cor (FEDAC) una
escola petita i amb poques classes per curs,
també veníem de ser “els grans” de
l’escola, i recordo que el canvi que vam
tenir tots els que anàvem a classe va ser
molt gran,  perquè no només havíem
arribat a una escola molt més gran que la
nostra, sinó que tornàvem a ser “els
petits”, i a més a més ens dividien en 3
classes diferents, quan fins aleshores, a la
nostra escola només teníem una classe per
curs... va ser un gran canvi, però ens vam
adaptar súper bé.

Els nous companys, el nou espai, els
professors, ens van fer la nostra estada a
l’escola molt fàcil, tots eren propers i
agradables i tenien una bona manera de
transmetre els nous coneixements que
anàvem aprenent.

Quan vaig acabar el batxillerat, vaig anar a
estudiar Fisioteràpia a la Universitat
Internacional de Catalunya, UIC, a Sant
Cugat, i després he estudiat dos postgraus,
un d’ells el vaig fer a Toledo, allà em va fer
molta gràcia coincidir amb gent d’altres

ciutats que coneixia La Salle i que havien
anat a la mateixa l’escola a que jo però
d’una altra ciutat.

En el meu cas, no només estic vinculada
amb l’escola per haver fet l’ESO i el
Batxillerat aquí, sinó que des de l’any 2004
formo part del Grup de Teatre La Salle
Montcada –GTLSM–, un grup de teatre que
actualment porta uns 37 anys en actiu i dels
quals jo porto 15 anys formant-ne part.

Quan vaig entrar al grup “l’Alma Mater” era
l’Alfredo Disla (el meu profe de mates!) i
juntament amb la Rosa, la MC, la Coché, el
Sergio, el Joan, el David i tants d’altres (la
majoria ex alumnes de La Salle)
s’encarregaven de dirigir-nos en aquell
projecte i transmetre’ns tots els seus
coneixements del món teatral, dels
musicals i de la interpretació.

El primer any que vaig entrar vam
representar el musical “Mañana” era una
obra de creació pròpia, amb cançons de
diferents musicals i era la primera obra que
es feia després de que el grup hagués fet un
petit  “parón”, i després d’aquesta obra la
van seguir moltíssimes altres (en algunes
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d’elles fins i tot he tingut l’oportunitat de
cantar en directe!! Tot un luxe poder fer
això al nostre teatre...).

El GTLSM no només m’ha fet gaudir de una
de les meves passions, sinó que m’ha donat
la oportunitat de conèixer un grup de
persones fantàstiques, poder crear una
gran família i poder viure al costat seu
experiències inoblidables tant a dalt com a
baix de l’escenari.

Jo he estat la tercera generació de la família
que ha anat a La Salle, els meus avis havien
anat allà a l’escola, també els meus pares
(la meva mare va ser de la primera
generació de noies de La Salle), els meus
tiets (de fet, la meva tieta també continua
vinculada a l’escola, ja que és professora als
cursos d’educació infantil i de l’Associació
d’Antics Alumnes) i també la meva
germana i els meus cosins.

Sempre és maco recordar vivències dins de
l’escola i fins i tot recordar algun professor
que havíem tingut en comú tant els meus
pares com jo!

Quan la meva amiga Carme Artigas em va
dir que es volia tornar a posar en marxa
l’Associació d’Antics Alumnes i em va
preguntar si volia participar-hi no vaig
dubtar en dir que si.

Espero que amb l’ajuda de l’Associació es
pugui conservar no només un vincle amb
l’escola, sinó la relació amb els
excompanys/es de classe, els companys
d’altres generacions, amb els amics, els
professors, i ens puguem trobar i compartir
els moments que La Salle ens va donar en
el passat i viure les coses noves que ens
portarà.
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