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s lliurem l’edició del butlletí número set 

de l’Associació d’Antics Alumnes de La 

Salle Montcada. 

 

El mes d’octubre ens confirma que la 

situació de la pandèmia de la COVID-19 ha 

millorat, i per això podem reprendre amb 

molta il·lusió les  activitats que teníem 

programades – concert de Tresde9 i l’obra 

de teatre, NO HAY MÁS QUE HOY,  a 

càrrec del GTLSM– i que  en aquest 

número trobareu detallades. 

 

Aprofitem el canal de comunicació que 

suposa el Butlletí de l’Associació per 

apropar-vos al Director i als Germans que 

formen la comunitat de La Salle 

Montcada.   

 

En els articles que ens han fet arribar, 

trobareu el seus recorreguts vitals i 

professionals, on  ens detallen de manera 

apassionada les experiències viscudes. 

 

Com ja és tradició per aquestes dates us 

oferim la possibilitat de jugar la loteria de 

Nadal que l’Associació posa a disposició de 

tothom. 

 

 

 
Podeu jugar participacions de 5€, 10€, 

15€, 20 €... A l’apartat corresponent 

trobareu com adquirí les participacions. 

Us esperonem a llegir aquest butlletí amb 

la intenció que sigui del vostre interès.   

Després de prop de dos anys sense poder 

dur a terme activitats, us esperem a tots 

en les properes perquè tots junts fem 

Associació. 

Amb tu fem camí, 

endavant junts !
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oan Saiz Sendrós és l’actual director del col·legi La Salle Montcada. És el segon 

director seglar que hi ha hagut en els 111 anys d’història del centre. 
 
En aquestes línies que segueixen trobareu unes pinzellades de la seva trajectòria, 
amanides amb alguna que altra anècdota,  així com els projectes que anima amb el  
seu lideratge. 
 

 

De vegades els amics et demanen coses 
senzilles de fer i quan comences 
t’adones que potser no són tan fàcils. 
Perquè explicar coses de la meva 
trajectòria sembla una idea gens 
complicada, però a l’hora d’escollir 
quins fets han de donar cos al relat tot 
es complica una mica. Però com res és 
impossible, som-hi!  

Sóc (disculpeu el diacrític) del Poblenou 
de tota la vida, de família treballadora, 
el nen va mirar de satisfer el pare i la 
mare i tenir allò que ells no havien 
pogut: estudis. L’any 1980 començava 

els estudis superiors de Filologia 
Hispànica a la Universitat Central, però 
el destí sempre té un component ocult i 
l’any 1985 em llicenciava en Filologia 
Catalana. La vida universitària i la vida 
personal em van abocar a centrar els 
meus estudis en la meva pròpia llengua 
i la seva literatura i em van permetre 
aconseguir una titulació que m’obriria 
moltes portes.  

Acabada la carrera tocava buscar feina, 
i a través de la Federació d’Escoles 
Cristianes de Catalunya (FECC), el 
mateix 1985 vaig començar de 
professor, per casualitat, sense saber 
ben bé on anava, a la Institució Escolar 
Meridiana. Hi donava classes de català i 
de castellà, als cursos de 6è, 7è i 8è 
d’EGB (que actualment seriant 6è de 
Primària i 1r i 2n d’ESO). I allí vaig 
descobrir la meva vocació, la meva 
passió, la docència. I allí em vaig formar 
com a professor, aprenent sobretot 
dels alumnes. Ah, i hi vaig conèixer la 
meva dona!  
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Una escola petita, en temps de crisi de 
natalitat... tenia els dies comptats, i així 
va ser, tancava portes el 1990. I va ser 
la mateixa directora de l’escola, la Sra. 
Lluïsa González, que em va comentar 
que a La Salle Barceloneta buscaven un 
professor de català i ella mateixa em va 
posar en contacte directament amb el 
director, el Gmà. Joan Maria Bovet. 
Suposo que li va dir coses molt 
positives, perquè em van rebre amb els 
braços ben oberts. I aquí comença la 
meva història amb La Salle, com a 
professor de català i tutor a BUP (que 
actualment serien 3r i 4t d’ESO i 1r de 
BTX) i de FPII (que actualment serien 
CFGS). I a La Salle Barceloneta vaig 
entrar a formar part d’una gran 
família, La Salle, i vaig poder continuar 
ensenyant i aprenent.  

Possiblement continuaria la meva tasca 
educativa per Barcelona si no fos per la 
reforma educativa del 1996 que es 
posaria en marxa el 1997, donant pas a 
l’ESO, al BAT i als CCFF. Calia 
reestructurar matèries i personal i 
aleshores em van dir que el director de 
La Salle Montcada, el Gmà. Pablo 
Enrique, estava buscant un professor 
de català. Imagino que li van donar 
bones referències, perquè realment ens 
vam posar d’acord amb molta facilitat, 
per no dir que quan ens vam saludar ja 
ho deuríem tenir tot lligat.  

Recordo el primer dia que vaig venir a 
La Salle Montcada, com si fos ahir. Els 
que em coneixen ja han sentit aquesta 
història, perquè de tant en tant treu 
cap... Vaig parlar per telèfon amb el 
Gmà. Pablo Enrique (ep joves, que els 
mòbils no existien!) i em va explicar 
com anar a La Salle Montcada (ep 

joves, que els GPS tampoc no existien). 
Aquell dia de llamps, trons i molta 
pluja, seguint les indicacions al peu de 
la lletra, vaig agafar l’autopista i a la 
primera sortida... Mollet del Vallès, i ja 
m’havia passat Montcada i Reixac de 
llarg. Tornem-hi... i no, les indicacions 
del Gmà. Pablo Enrique no eren del tot 
correctes, perquè a Montcada i Reixac 
no hi havia cap sortida. Tot plegat, no 
em pregunteu com, vaig acabar per 
Palau de Plegamans i vaig optar pel 
millor GPS del món, preguntant es va a 
Roma, i a La Salle Montcada. Fins i tot 
recollint un jove que feia autostop i a 
qui vaig fer de taxista per Montcada i 
Reixac. I al pati de La Salle vaig 
conèixer el Gmà. Pablo i al Gmà. 
Antonio que estaven caçant alguns 
cargols. I pocs minuts després el 
Francesc Clausell i el Josep M. 
Zaragoza, que estaven preparant el 
proper curs, i amb qui molts anys 
compartiria moltes històries, molts 
moments, sobretot quan vam 
compartir la tutoria de 4t d’ESO i els 
viatges de fi de curs al País Valencià.  

 

I del 1997 cap aquí tot és història 
moderna. Professor de llengua i 
literatura catalanes, primer a ESO i 
després a BTX; professor de llengua i 
literatura castellanes a ESO; professor 
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de Llatí a ESO... i no ens oblidem, 
Tutor. I ho remarco amb majúscula 
perquè la docència és una vocació, 
però el fet de compartir moments de 
manera més directa amb alumnes i 
famílies fa que aquesta vocació sigui 
plena i t’ompli de satisfacció/ns.  

L’any 2010 el Joan Josep Masegosa, 
director, va començar un procés de 
renovació i em va proposar que ocupés 
el càrrec de Cap d’Estudis d’ESO. Vaig 
haver de pensar-m’ho dues vegades, i 
vaig acceptar. I poc a poc, amb l’ànim 
de professors/es agosarats i plens 
d’energia i iniciativa, vam començar a 
l’ESO alguns projectes que farien marca 
La Salle Montcada, com la robòtica o 
matèries en llengua anglesa.  

 

I l’any 2017 vaig ser nomenat director 
de La Salle Montcada. Quan me’n va 
parlar amb el Joan Josep Masegosa, va 
ser solament una possibilitat, i vaig fer 
la formació d’Equips Directius de la 
FECC. Temps després el Gmà. Josep 
Guiteras, provincial, em proposà la 
Direcció de l’Escola, i òbviament la vaig 
acceptar.  

Val a dir (com m’agrada aquesta 
expressió), que ha estat un canvi 
important. Per molt que t’expliquin, ho 

has de viure en primera persona. Un 
curs de traspàs, d’adaptació, de 
coneixement... i endavant. En aquests 
quatre anys i escaig hem iniciat 
projectes nous, com el menjador 
d’Infantil, el nou pati d’Infantil, el 
projecte pati de Primària, l’escola 
verda... 

 

I hem animat els amics a iniciar 
projectes que vagin lligats a La Salle 
Montcada. I aquest curs entrem en 
l’NCA, el Nou Context d’Aprenentatge, 
un projecte de La Salle innovador i de 
futur que suposa un pas endavant en la 
pedagogia.  

Anirem tancant.  

Quan el Josep Ma Zaragoza em va 
demanar si podia fer quatre ratlles, li 
vaig dir que no hi havia cap problema, 
però que caldria esperar que em 
vingués la inspiració, perquè qualsevol 
relat ha de ser sentit. Certament ha 
estat molt ràpida, perquè parlar de la 
teva passió és força fàcil. Com sempre 
deia l’Albert Serrat, responsable de 
pedagogia de La Salle Catalunya, 
“Enamora’t de la teva feina i mai no 
hauràs de treballar”.  
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l nostre centre hi ha una comunitat de Germans de La Salle. En els orígens 

van ser un grup de Germans els que l’any 1910  van començar a fer comunitat i a donar 
classe en un local al costat de l’església de Sta. Engràcia al carrer Major. 

El nombre d’alumnes, que va créixer amb poc temps, va fer necessari construir 
el que seria l’actual col·legi a la riba esquerra del riu Ripoll.  

Durant 111 anys, aquesta manera de ser comunitat ha assegurat la missió de La 
Salle a la nostra escola. Els Germans són religiosos laics, que viuen en comunitat i 
consagren a Déu tota la vida, fent realitat l’Evangeli mitjançant l’educació. 

La comunitat de Germans està oberta per compartir pregària, temps de recés i 
poder conviure amb els Germans i Associats que la formen. 

El nombre de Germans que han format part de la Comunitat ha variat amb el 

temps; actualment tres són els Germans que integren la comunitat del nostre col·legi:  

el Gmà. Felipe, director de Comunitat; el Gmà. Antonio, el degà de la comunitat i el 

Gmà. Josep Ma. 

Tenen un ric recorregut com a Germans de La Salle i de servei als altres;  us 

convidem a llegir aquestes línies que ens parlen d’ells. 

 
Nací en Casas de los Pinos (Cuenca) el 
5 de Mayo de 1941. 
 

Soy el menor de 6 hermanos. Quedé 
huérfano de padre a los 9 meses. Mi 
hermano mayor tenía en aquellos 
momentos 17 años, podéis 
imaginaros la situación familiar, mi 
madre tuvo que criar a 6 hijos en 
aquellos momentos después de la 
guerra civil. 
 Con 11 años el 1953, principié mis 
estudios en Monreal del Campo 
(Teruel) durante 3 cursos.  
El 1956 fui trasladado a Cambrils 
(Tarragona).  
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El 1957 inicié el noviciado en San 
Martín de Sasgayolas durante 2 años 
más. Al terminar regresamos 
a Cambrils de nuevo para cursar el 
Magisterio.  
 
He estado dando clase durante 47 
años. Principié en el Colegio que hay en 
las  Viviendas del Congreso, 6 años. 2 
años en Torreforta. Un año en Nuestra 
Señora del Port. 6 años en Tarragona. 
10 años en Bonanova. 22 años en La 
Salle Gracia.  
 
Y ya como jubilado –que no 
retirado–  aquí en Montcada i Reixac, 
donde he iniciado el 14º año. 
 

Durante 25 años fui el organizador de 
los viajes de estudio de inglés en 
Dublín (Irlanda) durante el mes de 
Julio. Eran grupos de 115 alumnos, de 
diferentes colegios de La Salle 
Catalunya, que estaban cada uno en 
una familia irlandesa y tenían tres horas 
diarias de clase con profesores nativos. 
Fue una experiencia muy buena. Los 
acompañábamos tres Hermanos; uno 
de ellos el Hno. Antonio, con el que 
compartimos comunidad aquí en 
Montcada. 
 
Hice el Magisterio de la 
Iglesia. Titulación para dar religión la 
DEI. Y carpintería y ebanistería para las 
escuelas profesionales que teníamos 
años atrás y que me ha servido para 
ayudar en las tareas de mantenimiento. 
 

Aquí en Montcada en estos momentos 
soy el director de la comunidad de 
Hermanos. Ayudo en el 
mantenimiento para que el colegio 
funcione bien y cuido del huerto. 

 

 
 
Huerto que lo tenemos enfocado para 
que pueda ser visitado por los alumnos 
principalmente de primaria.  
 
Cultivamos: tomate, pimiento, cebollas, 
judías verdes, calabazas – no de las que 
se “daban en los exámenes”…–, 
espárragos verdes.  
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Como frutales tenemos: naranjas, 
mandarinas, pomelos, limones y 
kumquat   o naranja china.  
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Vaig néixer a Pumarejo de Tera, un 
poblet de la província de Zamora el 24 
de gener de 1945.  

El 30 d’agost de 1957 vaig arribar a 
Mollerussa (tenia 12 anys) per 
començar la meva formació, que es va 
completar a Premià de Mar. Als 18 
anys, vaig fer el postulantat i primer 
any de noviciat. El segon any de 
noviciat el vaig fer a Tejares 
(Salamanca), el 1965.  

De Tejares vaig traslladar-me a 
Cambrils per iniciar els estudis de 
Magisteri.  

Posteriorment vaig realitzar la carrera 
de Filosofia i Lletres (especialitat de 
Geografia i Història) a la Universitat de 
Barcelona.  

He desenvolupat la meva tasca a les 
comunitats d’Oliana, Manresa, 
Cambrils, Tarragona, Bonanova i, 
finalment, a Montcada i Reixac. A 
Montcada, hi vaig arribar l’any 1988. A 
la meva arribada a Montcada vaig fer 
de coordinador de l’EGB.  

Al llarg de la meva docència, he 
impartit classes d’anglès, geografia i 
religió.  

El 1988 vaig fer el CEL a Madrid (Centre 
Espanyol Lasal·lià). I, uns anys més tard, 
el 2015, vaig fer el CELTE a Cambrils per 
a germans de la Tercera Edat.  

Les meves activitats a l’escola. 

Tot i estar jubilat com a docent, 
continuo formant part activa del dia a 
dia de l’escola. Per    exemple, cada dia 
estic una estona atenent a la porteria 
del centre, rebent les trucades o els 
visitants que hi puguin haver.  

També tinc cura de les plantes del pati 
dels més petits, del jardí d’entrada i del 
pati exterior. Sovint em feliciten 
perquè fan molt de goig!  

A més a més, coordino la catequesi de 
primer any de comunió en 
col·laboració amb la parròquia.  

Fa un temps, el 12 d’octubre de 2016, 
la vida em va plantejar l’oportunitat 
d’anar al Togo.  

Abans de marxar, vaig anar al Clínic per 
posar-me les vacunes necessàries per 
visitar països tropicals. D’altra banda, 
vaig fer la paperassa (visat) per creuar 
les fronteres i ser allà legalment.  

Al Togo vaig estar 6 mesos en el Centre 
de Formació Rural de Tami. Aquest 
centre va ser fundat pels Germans de 
La Salle l’any 1973. Es tracta d’una obra 
educativa i de desenvolupament rural 
de llarga trajectòria a la regió, 
reconeguda i apreciada a diferents 
nivells a la zona.  

Els projectes que té en marxa pretenen 
assolir els objectius següents:  
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- Fer front a la fam de la regió. 
- Ensenyar tècniques de conreu de la 
terra i la cura de la ramaderia millorant 
les tècniques tradicionals.  
- Formar de manera integral a tota la 
família: salut, higiene, cura dels 
nens/es, tasques de la llar, millora de 
l’alimentació…  
- Ensenyar a transformar i conservar els 
productes de la terra per a la seva 
posterior comercialització.  
- Formar líders rurals per a la 
transformació del medi, amb l’objectiu 
que tornin als seus poblats per posar en 
pràctica tot allò aprés i millorar així les 
seves condicions de vida.  

 

El centre compta amb 24 cases on 
s’allotgen pares i mares joves amb els 
seus fills, a més de totes les 
infraestructures necessàries per al 
desenvolupament dels tallers de 
formació, el parvulari i l’escola 
primària.  

 

El 27 de juliol de 2019 vaig tenir la sort 
d’acompanyar un grup de voluntaris a 
Guatemala. Després de moltes hores 
de vol i nit a Whashington, vam arribar 
a l’aeroport Internacional L’Aurora, de 
Guatemala.  

 

Allà ens esperaven membres de 
Prodesa (equivalent a la nostra ONG 
Proide) i ens van traslladar a les 
instal·lacions de l’ONG als afores de la 
capital.  

El 1989 els germans Sebastià Farró 
(català) i Oscar Azmitia (guatemalenc) 
van fundar el Projecte de 
Desenvolupament Santiago (PRODESA)  

Els projectes que promou Prodesa 
estan orientats principalment a 
comunitats rurals amb població 
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indígena, especialment en municipis 
amb alts índexs de pobresa i exclusió.  

 

La primera setmana vam visitar llocs on 
s’estan gestant lluites socials. Totes les 
visites estaven degudament 
organitzades, amb una logística 
prevista per a les reunions, trasllats i els 
dinars.  

De Prodesa ens van traslladar a 
Lancetillo (zona de Reyna). Per arribar-
hi vam fer 7 hores de viatge en un 
Toyota, a través d’un paisatge 
inigualable, un autèntic regal per a la 
vista. Però el trajecte per camins sense 
asfaltar i en època de pluges, us el 
podeu imaginar…  

Les nostres activitats es van 
desenvolupar principalment a 
Lancetillo però també a altres poblats 
dispersos com el poblat de Nàpols on 
vam tenir l’ocasió d’assistir a la 
celebració dels pobles indígenes. Allà 
em van convidar a dirigir unes paraules 
als assistents.  

 

A Lancetillo van dirigir tallers amb 
joves, activitats cooperatives i ofimàtica 
per a docents.  

El 26 d’agost, a les sis del matí, dos 
membres de Prodesa ens van 
acompanyar a l’aeroport. Després de 
controls exhaustius, vam passar a la 
sala d’embarcament.  

El viatge va ser molt pesat: Guatemala-
Huston-Toronto-Barcelona amb les 
corresponents escales. Des de la sortida 
de Guatemala fins arribar a Barcelona 
vam trigar unes 24 hores.  

Per a mi aquestes experiències tant a 
l’Àfrica com a Guatemala, han sigut  
experiències que marquen, una lliçó de 
vida, m’han enriquit com a persona i 
tot el que he vist i he viscut m’ha ajudat 
a prendre consciència dels grans 
privilegis que tenim al primer món: 
alimentació, sanitat, habitatge i 
educació.  

Tothom hauria de viure aquesta mena 
d’experiències. Segur que ens ajudaria 
a enfocar la vida d’una altra manera.  

 

 

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


Número 07 

Octubre 2021
 

P à g i n a  | 12 

  a/e: anticsalumnes@montcada.lasalle.cat    web:  https://anticsalumnessallemontcada.cat  

 

 

 

 

 

 

 

Hola soc el Gmà. Josep Maria Ramos 
Ruiz i tinc 73 anys. Amb aquest escrit 
responc a la sol·licitud d’oferir-vos 
alguns trets significatius de la meva 
persona. Procuraré fer-ho de manera 
breu i senzilla. 

Als vint anys ja vaig començar la meva 
activitat educativa, amb el títol de 
mestre d’Educació Primària, i ha estat 
fins els setanta anys que he exercit en 
el món educatiu, en diferents centres 
de La Salle de Catalunya. 

A més de mestre, també soc llicenciat 
en Ciències Químiques i compto amb 
altres titulacions que han completat i 
afavorit la meva activitat professional a 
l’àmbit educatiu. 

Vaig exercir de professor de física-
química i de Cap d’Estudis de BUP-COU 
a la Salle Comtal, on aleshores venien 
alumnes d’altres centres de La Salle, 
com de La Salle Barceloneta, Congrés, 
Horta i Montcada, per fer el curs de 
COU. 

Després d’una breu estada a Manresa, 
em van nomenar Director de La Salle 

Horta. En aquesta etapa, entre l’any 
1990 i el 2000, vaig haver de liderar i 
adaptar la nova normativa LOGSE al 
Col·legi: noves construccions, així com 
noves classes d’ESO, del nou batxillerat, 
etc. 

Vaig gaudir d’un any sabàtic, abans 
d’acceptar la direcció de La Salle 
Bonanova i, com us podeu imaginar, al 
llarg dels nou anys que vaig dirigir 
aquest gran centre, no vaig tenir gaire 
temps per avorrir-me. 

L’any 2011, després d’una estada a 
Anglaterra, vaig arribar a Montcada, on 
he pogut gaudir de la bonica 
experiència de tenir a classe els fills i 
les filles d’alguns dels meus antics 
alumnes de Montcada, que van fer el 
COU a La Salle Comtal. 

 

Ara ja fa tres anys que em vaig jubilar, 
però, fins als setanta anys, no he 
deixat mai de donar classe, 
especialment, de química, física, 
matemàtiques i formació religiosa. 

Des que estic jubilat, procuro seguir 
ajudant persones que tenen un altre 
tipus de necessitats, mitjançant el 
“Telèfon de l’Esperança” i donant 
“suport d’emergència en el Telèfon de 
Prevenció del Suïcidi”.  
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Sens dubte, es tracta d’una altra 
realitat colpidora, on hi col·laboro amb 
altres voluntaris, sense fer gaire soroll, 
però amb eficiència, solidaritat i 
generositat. 

Com podeu veure, tot ha sigut força 
intens i de ben segur que hi ha moltes 
més vivències per comentar.  

Si el que compta a la vida són les 
petjades que deixem, crec que, 
sobretot, puc estar satisfet de la feina 
feta i del bon record que tinc de la 
relació amb els alumnes, el professorat, 
els pares i, en general, amb els 
components de la comunitat educativa 
dels llocs on he exercit responsabilitats. 

Que tingueu un bon curs!! 
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• Concert musical 
El grup tresd9 amb la col·laboració 
de la Mariona Grau i en Dani 
Munuera, que tenen un ampli 
recorregut en el món de la música, 
ens oferiran unes cançons del seu 
repertori. 
Dia:11 de desembre de 2021 
Hora: 12.00 h 
Lloc: Pati del col·legi 

 

• Després de prop de dos anys sense 
poder actuar per la COVID19, 
finalment el GTLSM presenta el 
seu nou projecte. 

 

 
 
L'Associació d'Antics Alumnes us  
convida a veure l'obra de teatre NO HAY 

MÉS QUE HOY que representa el Grup 
de Teatre de La Salle Montcada a la Sala 
d'Actes del col·legi. 
 
Des de l'Associació subvencionem dues 
entrades per associat a una representació 
que es faci en els dies programats: 

• Dissabte 20/11 a les 22.00 h  
• Dissabte 27/11 a les 22.00 h 
• Diumenge 28/11 a les 18.00 h 
• Dissabte 11/12 a les 22.00 h  
• Diumenge 12/12 a les 18.00 h  
• Dissabte 19/12 a les 18.00 h 
• Dissabte 22/01 a les 19.00 h  

 
 
Que has de fer? 

• Anar l'oficina REALE  C. Barcelona 
centre 19-21 (davant l'església de 
Montcada) els dimarts i dijous de 
11.30 h a 13 h i de 17.30 h a 19.00 
h (excepte festius).  

• Recollir les 2 entrades dient el 
vostre nom, cognoms i DNI  pel dia 
que desitgeu assistir a la funció. 

Desitgem que gaudiu  molt amb aquesta 
obra musical; l'experiència i la trajectòria 
del Grup de Teatre de La Salle Montcada, 
amb més de 30 anys representant obres 
que tots recordem i mai oblidarem, ens ho 
fa anticipar. 
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Podeu adquirir participacions de les següents maneres: 

o Dirigint-se a qualsevol membre de la Junta de l'Associació. 
o A la Secretaria del col·legi. 
o Als següents comerços: 
o L'agència de REALE, al Forn Oliveras (C. Santiago i C. Lleida) i al bar–restaurant El 

Cisne.  

 
• Telemàticament 

o Fer un ingrés al número de compte ES50 0081 0011 7400 0182 7685 del Banc 
de Sabadell per la quantitat desitjada (5, 10,15 o 20€). 
Indicar el concepte LOTERIA NADAL, el nom i cognoms de l'ordenant i 
el beneficiari Associació Antics Alumnes La Salle Montcada. 

o Enviar un correu-e a anticsalumnes@montcada.lasalle.cat  indicant que s'ha 
fet el pagament i rebreu un adjunt amb foto de la(es) participació(ns). 

El termini per demanar participacions es fins el dilluns 13 de desembre de 2021 

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

