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na nova edició del butlletí –el número 

cinc– de l’Associació d’Antics Alumnes de 

La Salle Montcada que volem compartir 

amb tots vosaltres. 

 

Dediquem un espai important a les 

notícies en relació a la nostra Assemblea 

General Ordinària  que vam celebrar el 

proppassat 22 d’octubre mitjançant 

videoconferència amb Google meet. 

 

També trobareu en aquest número una 

radiografia que reflexa una mica quin és el 

teixit social de la nostra Associació. 

 

Així com una crònica de la participació a 

l’Assemblea de la Coordinadora Antics 

Alumnes ARLEP, feta també per 

videoconferència. 

 

I aquest vegada, en el racó del exalumne, 

la Irene Gómez Munuera, actualment 

mestra d’infantil de La Salle Montcada,  i 

en David Pérez Amador, un dels alumnes 

de batxillerat que va obtenir un premi 

CIRIT (el seu objectiu és fomentar la 

creativitat científica i l’esperit de recerca 

de l'alumnat d’ensenyament secundari de 

Catalunya), en el curs 2005-2006  pel seu 

Treball de Recerca, ens escriuen els 

records i vivències del seu pas pel col·legi. 

Aprofitem aquest butlletí per recordar–

vos que encara tenim  participacions de la 

loteria de Nadal que, enguany hem fet per 

primera vegada, ens permetrà fer 

activitats i col·laborar en projectes socials  

Aquest és el número de l’Associació: 

 

 
 

Estem a punt d’iniciar el tercer aniversari 

de la nova etapa d’aquesta Associació i 

per això hem programat diverses 

activitats   que tenim previst dur a terme 

al llarg de l’any 2021. Trobareu la 

informació a l’apartat corresponent. 

 

Us convidem a llegir aquest butlletí amb la 

intenció que sigui del vostre interès.   

Us esperem a tots en les properes 

activitats perquè tots junts fem 

Associació. 

Amb tu fem camí, 

endavant junts !
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l proppassat dijous 22 d’octubre es va dur a terme, pel sistema de videoconferència 

amb Google meets, la II Assemblea General Ordinària de Socis. Aquest va ser el 
format triat degut a la situació derivada per la COVID-19.  Aquí en teniu un resum de 
com  es va desenvolupar.  
 
Per part del President  es dona la 
benvinguda als 24 assistents i es dona 
per constituïda l’Assemblea d’acord 
amb allò que s’estableix a l’article 15 
dels nostres estatuts.  
El director del col·legi, Sr. Joan Saiz, 
també agraeix l’assistència dels 
presents i mostra el seu recolzament i 
reconeixement a la tasca feta durant 
aquests dos anys per la Junta directiva 
de l’Associació.  

 

El president fa una introducció, 
destacant que, degudes les actuals 
circumstàncies en què ens trobem per 
la COVID-19, es va haver d’aplaçar 
l’Assemblea prevista pel mes de maig 
de 2020 i ara es duu a terme mitjançant 
videoconferència, donada la normativa 
vigent de no reunir-se més de 6 
persones.  

Es té un record per la memòria de les 
persones que ens han deixat des de 
l’Assemblea de l’any 2019 i que tenien 
relació amb l’Associació o el col·legi:  La 
Montse Rivera -exalumna, mare de dos 
nens que van al col·legi i regidora de 
MiR- , el Pedro Jiménez -mestre de 
primària del col·legi durant molts anys– 
i el Gmà. Alnoth Alemán –antic 
professor de llatí i administrador del 
col·legi-.  
La Carme Artigas, actuant com a 
secretaria de l’assemblea, llegeix l’acta 
anterior (maig del 2019). S’aprova per 
unanimitat.  
Tot seguit s’explica els orígens i 
significat de l’escut de La Salle que es 
dona com insígnia als alumnes quan 
acaben 2n de batxillerat i que significa 
el seu pas a la condició d’exalumne.  
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Es fa un repàs a les activitats i gestions 
fetes durant aquest període, tenint en 
compte que la situació provocada per la 
COVID-19 va impedir fer les que 
estaven previstes presencialment 
En Josep Ma Zaragoza fa pales el seu 
agraïment a José Antonio i en  Bernat  
que fan possible dur a terme activitats i 
que posen al servei de tots els associats 
els seus coneixements i competències. 
També es reconeix la tasca solidària de 
la Mariona Grau en un orfenat de 
Dakar (Senegal) i d’en Lluís Rovira per 
un projecte de fabricació respiradors 
automàtics en l’època de crisi 
provocada per la COVID-19.  
 
El vicepresident, Javier Expósito, 
exposa les activitats previstes pel 2021, 
si la situació provocada per la COVID-19 
ho permet:  

• Assistència a una sessió de l’obra de 
teatre No hay más que hoy del 
GTLSM. Es fa un resum d’aquest 
grup que ja porta 40 anys 
representant obres i musicals que 
enriqueixen la vida cultural i social 
del col·legi i de Montcada.  

 

• Sortida en vaixell i arrossada a Port 
Ginesta (Castelldefels).  

• Campanya de donació de sang.  

• Dia de l’exalumne (15 de maig de 
2021): Assemblea General; Vermut 
musical, amb la participació del 
grup Tres D9  i la Mariona Grau; 
Pica-pica.  

El tresorer José Antonio Delgado 
explica el canvi de banc. Es va optar per 
Banc Sabadell que ens ofereix unes 
condicions més satisfactòries i 
assumibles.    
 

Es destaca la donació de la empresa 
3Gi per pagar el domini i allotjament 
anual de la pàgina web.  

 

Pel que fa al pressupost de l’exercici 
2021 s’elabora en funció dels ingressos 
de quotes dels associats, possibles 
donacions/subvencions i de les 
despeses fixes i de les despeses de les 
activitats de l’Associació.  
La Junta proposa a l’Assemblea 
mantenir el mateix preu de les quotes 
dels socis numeraris i simpatitzants per 
a l’any 2021, és el tercer any que no es 
pugen les quotes socials; s’aprova per 
unanimitat. 
 
En el torn obert de paraules, diferents 
associats  van aportar idees i propostes 
per dur a terme, entre elles fer una 
coral, una sortida a Cambrils i al Casal 
de Sant Martí de Sesgueioles (L’Anoia), 
fer participacions de loteria de Nadal, 
campanya per incorporar exalumnes 
joves entre els que acaben 2n 
batxillerat. 
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n projecte que va néixer a una sala del col·legi porta camí de celebrar el segon 

aniversari d’aquesta nova etapa de l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle 

Montcada. Ja comptem amb  prop de 60 associats i associades; el que us oferim a 

continuació vol fer-vos arribar com és la nostra Associació per dins. 

Pel que fa al gènere dels socis,  

predominen els homes: el 31,03% són 

dones i el 68,97% homes. 

 

 

Si tenim en compte l’edat, la mitjana 

dels socis és de 49,69 anys, sent  el més 

jove de 23 anys i el més gran, de 79  

anys. 

 

 

Si atenem al municipi de residència 

actual, un 67,24%  viuen a Montcada i 

Reixac i la resta, 32,76%,  fora de la 

nostra localitat. 

 

 
 

En quant a la província del municipi, el 

91,38% són de Barcelona i el 8,62% 

d’altres llocs: Lleida, Tarragona, 

Girona, Palma de Mallorca i Graz 

(Àustria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

40
68,97%

18
31,03%

Home Dona

39
67,24%

19
32,76%

Montcada
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Pels estudis cursats, dos membres 

tenen un doctorat, 39 han fet màsters, 

llicenciatures, diplomatures o un grau. 

6 tenen mestria industrial, peritatge o 

formació professional, 7 són batxillers, 

estudiants universitaris... 

 

Atenent a la seva ocupació, 11 es 

dediquen a la docència (mestres, 

professors); 6 treballen en el camp de 

la sanitat (medicina, infermeria, 

podologia, fisioteràpia); 5 són 

empresaris; 4 enginyers, 3 executius, 3 

són administratius; 2 a l’Administració 

Pública, 1 mosso d’esquadra, 1 regidor, 

1 gemòloga, 1 informàtic, 1 PAS, 1 

jugador de la Primera Divisió de la LNFS 

(Liga Nacional de Fútbol Sala)...  
 

Aquesta ha estat una petita mirada als 
membres que amb la seva diversitat i 
pluralitat enriqueixen la nostra 
Associació; exalumnes i simpatitzants, 
en els quals La Salle Montcada ha estat 
present en algun moment del seu camí. 
 
El camí, però, no finalitza quan un deixa 
l’escola. De fet, així ens ho han dit quan 
acabem; quan un acaba l’escola 

comença justament un gran camí, fer el 
seu propi camí, el camí de la vida. 
 
L’Associació creu en les persones, 
perquè tots i cadascun de nosaltres 
tenim futur; i és aquest futur el que 
l’Associació d’Antics alumnes de la 
Salle Montcada vol compartir amb tots 
vosaltres. 
 
Per això us proposem que, al 

reconèixer-nos com companys de camí,  

Pàgina web:

 

Formulari inscripció: 

 

53
91,38%

5
8,62%

Barcelona Altres
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om ja us van informar en el número 

anterior d’aquest butlletí, la nostra 

Associació està integrada dins la 

Coordinadora de Antiguos Alumnos  La 

Salle del distrito ARLEP (España i 

Portugal) . 

 

Doncs bé, la seva Assemblea anual es va 
dur a  terme el dissabte 24 d’octubre, 
també en format online. 
 
Hi van participar, en representació de la 
nostra Associació en Josep Ma Zaragoza i 
en Javier Expósito. 
 

 
 

Tots els punts del dia van ser aprovats per 
unanimitat i amb un projecte gran per a 
primers del 2021: FÒRUM VIRTUAL per 
compartir accions quotidianes per elevar 
el nivell de les nostres associacions. 
Innovem i creixem. 
 
També s'aprovà un projecte internacional 
educatiu a Haití i la recollida de llibres 
amb la Biblioteca Missionera. 
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• Assistència a una sessió de l’obra 

de teatre No hay más que hoy del 

GTLSM. 

 

• Dia de l’exalumne (15 de maig de 

2021) que inclou: 
✓  Assemblea General. 
✓ Vermut musical, amb la 

participació del grup 
Tres D9  i la Mariona 
Grau. 

✓ Pica-pica 

 

 

 

• Campanya de donació de sang.  

 

• Sortida en vaixell i arrossada a Port 
Ginesta (Castelldefels).  

I més que  tenim en cartera...  

De cadascuna d’elles rebreu informació 

puntual i detallada per correu 

electrònic. 
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ns 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. 

 

 
 

Irene Gómez Munuera 

m presento, sóc la Irene Gómez 

exalumna de la Salle Montcada, mare d’en 

Joan (alumne de l’escola) i mestra 

d’educació infantil d’aquest centre.  

M’agradaria explicar-vos el vincle 

que tinc amb aquesta escola, de la manera 

que més còmoda em sento com a docent, 

explicant-vos un conte. 

“Vet aquí una vegada una nena 

riallera i feliç que es deia Irene, vivia en un 

poble,  Montcada i Reixac. Va tenir una 

infància molt feliç, anava a l’escola Sagrat 

Cor de Jesús, actualment FEDAC fins als 12 

anys, va arribar el canvi d’escola, semblava 

fàcil, però als ulls de la Irene, era un gran 

canvi.  

Començava una nova etapa, en un 

espai nou i amb companys/es que no 

coneixia. Els primers dies van ser molt 

emocionants, la Irene veia aquesta escola 

molt gran i amb molta gent, molt diferent 

de l’altra, però al cap de pocs mesos va 

sentir que, realment era una casa amb una 

gran família.  

Va aprendre i viure el sentiment 

lasal·lià, gran part dels mestres la van 

ajudar a superar pors, aconseguir fites i 

créixer com a persona, aprenent valors tan 

importants, com la responsabilitat, la 
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perseverança, l’esforç i el sentiment de 

l’amistat.  

Aquesta nena es va anar fent una 

adolescent, els passadissos de l’escola van 

ser testimonis de tots aquests canvis. I uns 

anys més tard va consolidar un objectiu de 

vida,  volia ser mestra.  

El sentiment ja estava arrelat al seu 

cor, aquesta comunitat educativa havia 

deixat petjada per sempre.  

La Irene es va formar per ser 

mestra, va aconseguir el seu objectiu, no 

va ser un camí fàcil, però les seves ganes 

d’aconseguir-ho i el seu esforç, ho va fer 

realitat, sempre animada i recolzada per la 

seva família i les seves amistats.  

Fins i tot, al cap de dos anys de 

marxar va tornar uns mesos, per cursar les 

pràctiques en aquesta escola, aprenent de 

grans professionals i adquirint noves 

experiències.  

Després de 14 anys va tornar a la 

Salle Montcada, com a mestra i amb el seu 

fill de la mà, però ara ja formava part 

d’aquesta estimada comunitat.  

La Irene era feliç cada dia, obrint 

les portes d’aquesta escola/família amb 

un gran somriure i dient: Bon dia!  

Vet aquí un gos, vet aquí un gat 

aquest conte encara no s’ha acabat.” 

Desitjo que us hagi agradat i fer-

vos sentir com jo visc el sentiment de la 

Salle. 
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David Pérez Amador 

ola! Sóc en David Pérez, i vaig ser 

estudiant a La Salle Montcada des que vaig 

començar al parvulari fins que vaig acabar 

el Batxillerat. Van ser un total de quinze 

anys. Sí. Quinze. Per aquest motiu (i per 

altres coses que explicaré) crec que em 

trobo legitimat per afirmar que La Salle ha 

estat la meva segona casa al llarg de tota la 

meva infantesa i de l’adolescència.  

En el viatge que faré ara per 

rememorar els meus inicis, començo per 

preguntar-me per què la meva mare i el 

meu pare em van inscriure a La Salle. 

Sempre deien que la gent del barri i els seus 

amics els hi havien parlat molt bé d’aquesta 

escola, dels professors que hi havia i del 

tracte que tenien amb els pares i mares. He 

de reconèixer que recordo molt poques 

coses de la meva etapa al parvulari, però hi 

ha coses que són inoblidables, com per 

exemple, el pati on teníem els famosos 

pneumàtics per jugar i un tub enorme on 

sempre ens amagàvem. Recordo com 

jugàvem al pilla-pilla, o a l’un-dos-tres pica 

la paret. També fèiem curses, i crec que no 

ens importava saber qui guanyava (és 

estrany això). Potser era perquè feien 

tantíssimes curses que sempre guanyàvem 

alguna, i perdíem d’altres. També 

m’agradaven les cadires de colors que 

teníem a classe i que rodejaven una taula 

rodona. L’avi m’anava a recollir. Jo el veia 

esperant a la porta, amb el seu bastó. 

Sempre arribava abans d’hora i em veia 

córrer pel patí. Quan sortíem de classe, jo 

anava disparat a fer-li una abraçada. 

A l’època de la primària recordo 

que vam passar al pati dels grans. Totes i 

tots volíem ser grans, però quan ens van dir 

que no podíem portar a aquell pati els 

nostres pneumàtics ens vam quedar tots 

mirant-nos i pensant: “doncs això de fer-se 

gran no és tan divertit”.  

En un tres i no res, entre jocs 

d’aprenentatge i classes divertides, ens 

vam plantar a l’ESO. Va arribar gent d’altres 

escoles, van canviar els professors i les 

classes, però continuava sent el nostre 

col·legi de sempre. El bon ambient no va 

canviar. Recordo que va ser una època per 

teixir amistats, d’agafar estima als 

professors i les professores, i de començar 

a sentir-nos amb cert nivell de 

responsabilitat.  

I clar, de començar a estudiar amb 

un primer nivell d’exigència (si estàs llegint 

això i estàs cursant l’ESO, disculpa’m per 

això que dic de primer nivell d’exigència, 

però d’aquí a uns anys, m’entendràs). 

Després, quan estàvem a punt d’acabar 

l’ESO havíem de començar a prendre 
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decisions que afectarien el nostre futur 

acadèmic i professional. Decidir què faríem 

cadascun de nosaltres. En el meu cas, vaig 

cursar el Batxillerat Social (ara no sé si té la 

mateixa denominació).  

El batxillerat va ser una etapa 

exigent, que va servir per preparar-me pel 

començament de la universitat, i tots 

sentíem a dins nostre que s’acabava la 

nostra etapa a La Salle, que havíem de 

començar un nou camí, cadascú un de 

diferent. Estàvem molt contents perquè 

veiem que era un dels moments 

importants de la nostra vida, però també 

sentíem aquella tristor que es refugia al 

nostre interior quan has de deixar enrere 

una part de la teva vida, especialment feliç 

i divertida. Tots volíem avançar, 

evolucionar, però ningú volia dir adeu al 

nostre pati, a les nostres classes, als nostres 

professors, a les nostres companyes i als 

nostres companys. En definitiva, a La Salle. 

 Aprofito aquesta oportunitat que 

tinc per agrair a totes les professores i els 

professors (així com als directors de 

l’escola) el temps que m’han dedicat al 

llarg de tots aquells anys i tots els 

coneixements que he après.  

Sense voler destacar a uns més que 

d’altres (no és la meva intenció) no puc 

oblidar la dedicació de la professora Ma 

Teresa Dulcet i del Josep Ma Zaragoza, 

com a tutors del meu Treball de Recerca de 

l’any 2005-2006. Inclús recordo que vam 

fer alguna quedada fora d’horari escolar 

per acabar de repassar i millorar alguns 

aspectes del treball. He de reconèixer que 

a avui dia encara consulto aquell treball de 

recerca, especialment per la correcció dels 

seus aspectes formals que tinc en compte 

per la presentació de tesines en alguns 

màsters que he cursat recentment.  

Per acabar, dir-vos que després del 

batxillerat vaig llicenciar-me en Dret, als 23 

anys, a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Durant els anys posteriors he 

cursat dos màsters per especialitzar-me en 

matèries jurídiques concretes. Ara en tinc 

32 anys, treballo com a tècnic jurídic a la 

Generalitat de Catalunya, i ho compagino 

amb estudis de narrativa a l’Escola 

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, amb la 

intenció de continuar creixent 

personalment i de poder ajudar i formar a 

persones que es vulguin refugiar en 

l’escriptura i la literatura com a afició. Un 

refugi agradable i intimista, com el que 

totes i tots sempre tindrem a La Salle 

Montcada. 
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