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mb el començament del nou curs, us 

fem arribar una nova edició del butlletí, el 

número nou, de l’Associació d’Antics 

Alumnes de La Salle Montcada. 

 

Estem ja en plena situació de normalitat, 

un cop passada la COVID-19 i amb ella 

recuperem, també, el ritme i les activitats 

de l’Associació. 

 

Portem en aquestes pàgines la Festa que 

es va celebrar el 23 d’octubre de 2022 a la 

parròquia de Santa Engràcia de Montcada 

en honor del dos fundadors de les 

institucions dels col·legis FEDAC i La Salle 

Montcada, Sant Francesc Coll i Sant Joan 

Baptista de La Salle. 

 

Us participem també d’una nova edició 

del concert musical amb una guardiola 

solidària amb la finalitat de recaptar fons 

per a Càrites Montcada i la Fundació 

Comtal.  
 

Trobareu també la previsió d’activitats 

que estem treballant pel 2023, a les quals 

us diem ja des d’ara que us sentiu 

convidats.  
 

Compartim també amb tots vosaltres el 

Premi de Recerca Jove 2021 obtingut per 

la Sara Barragán, exalumna. 
 

l aquesta vegada en el racó de l’associat us 

portem a  Ma Teresa Dulcet, exprofessora 

i simpatitzant  de la nostra Associació,   

per la qual han passat molts exalumnes. 

Us esperonem a llegir els seus records i 

vivències que comparteix amb nosaltres.  

 

 
 

Us encoratgem a llegir aquest butlletí amb 

la intenció que sigui del vostre interès, 

alhora que us esperem en les properes 

activitats perquè tots junts fem 

Associació. 

Amb tu fem camí, 

endavant junts !
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l passat diumenge 23 d’octubre es va 

celebrar a la parròquia de Santa 
Engràcia de Montcada la Festa dels 
Fundadors. 
 
La Missa va estar dedicada als 
fundadors de les dues institucions 
religioses presents a Montcada i 
Reixac, Sant Francesc Coll, fundador de 
la Congregació de les Domíniques de 
l’Anunciata –actualment FEDAC– i Sant 
Joan Baptista de La Salle, fundador 
dels Germans de les Escoles Cristianes 
–La Salle–. 
Durant la Missa es va procedir a la 

inauguració de les dues estàtues dels 
Sants Fundadors que des d’ara tenen 
un lloc preferent a l’església de Sta. 
Engràcia. 
 
La Festa va congregar nombroses 
persones, professors, exalumnes i 
simpatitzants relacionats amb els 
col·legis de FEDAC i de La Salle 

Montcada, encapçalada pels Equips 
directius del sector i dels dos col·legis. 
 
Un cor de nens i nenes dels dos col·legis 
FEDAC i La Salle Montcada van cantar a 
la Missa d’entronització de 12.00 h. 
 
Vam tenir l’oportunitat de compartir-la  
amb el Gmà Josep Canals – Visitador 
Auxiliar Districte Arlep–; Sr. Pere 
Vivancos –Director de la Xarxa d'Obres 
Educatives  La Salle Catalunya–; Sr Joan 
Saiz – director del col·legi–; els Germans 
de la Comunitat de Montcada –Felipe 
Martínez, Antonio Domínguez, Josep 
Ma Ramos i Pablo Enrique, que també 
va ser director–;antics directors –Sr. 
Joan Josep Masegosa,   Gmà. Jaume 
Palom, Gmà. Santiago Peribañez– i 
d’altres germans que havien estat de 
comunitat a Montcada (Ramon Font, 
Joaquim Porrera).  

 
Tot seguit teniu unes fotografies de 
l’acte fetes per Pedro de Lamo. 
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l  proper dissabte 3 de desembre de 2022 celebrarem el concert solidari 

acompanyat d’un pica-pica en el pati interior del col·legi de La Salle Montcada. 

És la segona edició que fem d’aquest concert amb la finalitat de recaptar fons 
per a Càrites Montcada i la Fundació Comtal.  

Enguany comptem amb el grup RAMÉ un trio de músics que ens interpretarà 
cançons pròpies de pop-folck a partir de la barreja d'estils musicals i de les arrels 
que tenen cadascun d’ells. 

 
El que millor defineix el projecte és el 
seu nom, RAMÉ. Estan units pel mar 
Mediterrani, entre Menorca –Andreu 
Barceló–, Mallorca –Francesc Aparicio– 
i Barcelona –Pau Casares–, un mar 
preciós i caòtic, i això és el que descriu 
a RAMÉ, les coses que són boniques i 
caòtiques alhora. 

 

Activitat gratuïta pels associats i 5€ els 
no associats. L’Associació aportarà un 
euro a la guardiola solidària per cada 
persona que assisteixi al concert. 

 

 A les xarxes socials trobareu més informació així com un formulari 

d’inscripció. 
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 El proper any, en data per determinar, ens 
visitarà el gran mag GAM TARRÉS amb el que 
gaudirem d’una sessió de màgia adreçada als 
nens i nenes –fills/es, fillols/es, néts/es, 
nebots/des– de 5 a 9 anys acompanyats d’un 
adult. 

Activitat gratuïta pels associats i 5€ els no 
associats. 

 Més endavant trobareu a les xarxes 

socials més informació així com un formulari 
d’inscripció. 

 Segons el següent programa: 
  
- 12.00 h Assemblea General 
Ordinària de Socis i Sòcies 
- 12.45 h Activitat per concretar 
- 13.30 h Pica-pica 
 

 

 Sortida al Parc Natural de la 

Muntanya de Sal de Cardona 

(data a concretar) 

- Trasllat en autocar. 

- Visita guiada 1 h a les mines. 

- Visita Museu de la Sal. 

- Dinar. 

 

 

 

...I estem pensant i treballant amb altres activitats... 
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Sara Barragán, exalumna de La Salle Montcada rebrà un dels Premis de Recerca Jove 

(PRJ) per fomentar l’esperit científic del jovent 

que convoca cada any el Departament de 

Recerca i Universitats de la Generalitat.  

El treball de recerca amb el que va guanyart 

porta per títol Anàlisi de l’autoestima en els 

adolescents i la seva incidència en el 

desenvolupament acadèmic i pertany a l’àmbit 

de les Humanitats en a l’àrea de Psicologia. 

 

 

 

Recollirà el diploma acreditatiu i un premi en 

metàl·lic de 850 euros en l'acte oficial, presidit per l’Honorable conseller de Recerca i 

Universitats, que la Generalitat ha convocat pel dissabte 5 de novembre a l’Auditori 

de Barcelona i convidat a l’alumnat premiat, familiars i direcció del centre. 

 

 
 Aquesta és la quarta vegada en la història del certamen que han resultats premiats 

alumnes de La Salle Montcada. 

mailto:anticsalumnes@montcada.lasalle.cat
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ns agradaria molt comptar amb el testimoni dels associats  –ja sigueu exalumnes o 

simpatitzants– perquè la vostra experiència pugui ser compartida amb la resta de 

generacions, tant per les que us han precedit com per les que venen després. 

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’unes fotos o bé un 

petit vídeo. 

Proposem 3 idees que puguin servir de guió per fer la teva exposició: qui ets, quina 

edat tens i què fas o a què et dediques; època escolar i què t’ha aportat la relació amb 

La Salle Montcada i què destacaries del teu recorregut professional i/o personal. 

 

 
 

Ma Teresa Dulcet Pedrola 

Del meu  pas pel col·legi en tinc molts 

records , van ser molt anys. Vaig entrar 

a treballar l´any 1973 i em vaig jubilar el 

2015.  

Moltes vivències, n´explicaré algunes i  

espero que la memòria no em faci una 

mala passada. Diuen que és selectiva. 

Quan vaig arribar em vaig trobar una 

escola molt masculina. Es notava en tot: 

els jocs al pati, els esports, el tracte, els 

lavabos… Sí vaig percebre que la relació 

alumne-professor era més directa que 

en les escoles femenines. A les classes, 

hi havia un punt més d´atreviment i de 

transgressió però això va canviar amb 

l´educació mixta. Tots hi vam guanyar. 

Sempre he cregut en els beneficis de 

l´educació mixta. I en el cas de La Salle 

Montcada he d´esmentar el Gmà. Lluís 

Olivé que va tenir una gran visió de futur 

donant pas a les dones professores i 

mestres  en una institució que fins 

aleshores havia estat molt masculina. 

Creia en la feina ben feta i en les 

persones, també en la coeducació i 

sabia que havia d´arribar l´escola mixta. 

D´altra banda, tot es feia 

obligatòriament en castellà, el català  ni 
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tan sols s´estudiava com a llengua 

pròpia. En restablir-se la democràcia es 

va anar produint el canvi de mica en 

mica. Primer es van fer classes de català 

unes dues o tres hores a la setmana. 

Després algunes matèries es van 

començar a impartir en català i 

finalment tot es va fer en català tret de  

la matèria de castellà. El procés no va ser 

tan fàcil com pot semblar ara. No 

tothom hi estava d´acord i en alguns 

casos la resistència al canvi i la inèrcia 

que es duia (matèries, proves, exercicis 

preparats en castellà) va fer que algunes 

matèries tardessin més que d´altres a 

agafar la llengua catalana com a 

vehicular. Definitivament la immersió 

lingüística va ser molt beneficiosa per a 

tots els alumnes. Va ser la millor 

manera de tenir competències en les 

dues llengües i es va evitar crear 

diferències entre els propis alumnes. Va 

ser i és la millor manera d´integració. 

Insisteixo en l´apartat de les llengües 

perquè les matèries que jo donava van 

ser primer francès i literatura espanyola, 

després, al canviar el francès per 

l´anglès, vaig passar a donar llengua i 

literatura catalana i algunes classes de 

francès com a segona llengua 

estrangera.  Al llarg d´aquests anys vaig 

treballar a l´EGB, l´ESO, i al  BATXILLERAT 

(que va passar per tres noms). 

D´aquells primers anys enyoro el 

respecte al professor, la bona educació, 

el suport de les famílies en l´educació, 

l´ordre en general. Hem passat d´un 

extrem a l´altre. Aquell alumnat no 

venia sobreprotegit per la família, com 

és l´actual. Era  una època en què 

tothom sabia que l´esforç era el camí 

per aconseguir els objectius.  

 

Actualment hem guanyat en molts 

aspectes, en llibertat per saber escollir 

amb responsabilitat, en diàleg, en 

espontaneïtat, en la facilitat que té 

l´alumne per parlar, consultar i trobar el 

professor quan el necessita, en l´accés a 

les noves tecnologies però falta la 

cultura de l´esforç.  

Els pares no acaben  de trobar el seu 

paper envers els fills. Alguns volen anar 

d´amics i actuen com amics, tapant o 

dissimulant les coses. Els pares han de 

tornar a fer de pares i recolzar els 

mestres i professors. Cal entendre que 

les coses no es regalen, es guanyen 

treballant. He de de dir també que   

sempre hi ha  hagut bons i mal 

estudiants i sempre hi ha hagut pares 

molt responsables i col·laboradors que 

ens han recolzat.  

En aquells primers anys, cal esmentar, 

pel que feia al Batxillerat , que  el col·legi 

era la filial número 9 de l´Institut Ausiàs 

March de Barcelona, la qual cosa 
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permetia als nostres alumnes poder 

estudiar-lo a un preu assequible. Només 

hi havia un institut a Montcada, el 

Montserrat Miró, que aleshores no tenia 

nom, era simplement l´institut i potser 

feia un parell d´anys que funcionava. 

 

Pel que fa a les persones,  es fa difícil , 

segur que no pensaré  en totes i em sap 

molt greu . Em centraré en les primeres 

etapes.  El meu primer coordinador el 

Gmà. Benigne Bóveda i el seu germà, el 

Joan Bóveda que donava Llatí entre 

d´altres matèries, la professora Montse 

Radresa, amb qui vaig fer molta amistat, 

era química i donava Matemàtiques i 

Química, la Sra. Corbella, farmacèutica 

que donava Ciències naturals i el 

professor Pedro Alonso, únic impartint 

Literatura, captivava els alumnes i sabia 

desvetllar en ells la passió per la lectura. 

Tres o quatre anys més tard va arribar 

l´Alfredo Disla per donar 

Matemàtiques, encara que al cap d´uns 

anys va començar una altra tasca, la del 

teatre, amb molta dedicació i 

participació dels alumnes amb molt 

d´èxit. Sé  que parlo de fa molts anys, 

però potser alguns dels exalumnes els 

recordin. 

Guardo també molt bons records de tot 

els germans amb qui he treballat i de 

tota la Comunitat de Germans de La 

Salle. Vull esmentar els directors que 

vaig tenir que amb el seu esforç, van fer 

que el col·legi anés endavant. Ells eren a 

la primera línia: els germans Lluís Olivé, 

Isidre Cuberes, Antoni Vilarrasa, 

Santiago Peribáñez, Pablo Enrique, 

Jaume Palom, fins al seglar Juanjo 

Masegosa. I tantes persones amb qui he 

fet amistat com el Gmà Ramon Font. I 

crec que he de tancar aquest apartat 

perquè podria seguir parlant de moltes 

persones més...  però ho deixo aquí. 

La meva relació amb els meus companys 

ha estat sempre molt bona durant tot 

els anys de treball a l´escola.  Vam anar  

formant  molts bons equips. Amb els 

Cap d´estudis amb qui he treballat, 

penso en el Gmà. Joan Bóveda, el Gmà. 

Prat, el Gmà. Abel Busto,  en Pedro de 

Lamo, el Gmà. Pablo Enrique, en Pedro 

José Pérez.  

També  he treballat amb  Josep M. 

Zaragoza no només a les classes, també 

en el consell escolar, en la comissió del 

centenari, en la comissió de qualitat , en 

el llibre del centenari del col·legi, i ell en 

moltes coses més. Treballador 

incansable va posar en marxa molts dels 

projectes que es van fer  al col·legi.  
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Una de les activitats que vam fer curs 

rere curs van ser les edicions dels Jocs 

Florals. Instaurats a La Salle Montcada 

pel Gmà. Santiago Peribañez l’any 1987, 

vaig continuar coordinant la seva 

organització en l’etapa de batxillerat 

durant molts anys. 

Una gran diada de les lletres amb 

lliurament de roses, diplomes i llibres 

que sortosament té continuïtat en el 

temps.  

 

Un altre motiu que recordo amb 

satisfacció és el premi CIRIT (que atorgà 

la Generalitat de Catalunya) de l’any 

2006 al Treball de recerca La presència 

del català als llocs webs de Montcada i 

Reixac, d’en David Pérez que vaig 

tutoritzar conjuntament amb Josep Ma 

Zaragoza.  

Finalment, vull dir que per a mi el col·legi 

de La Salle Montcada va ser durant 

molts anys com la meva segona casa. 

Formava part de la meva vida. Me´l 

sentia una mica meu . La nostra feina no 

és una simple feina, és una tasca 

vocacional, com la del metge, per 

exemple. 

En aquest centre hi va estudiar el meu 

pare, els meus oncles, el meu marit, els 

meus fills i ara els meus néts. He cregut 

sempre en la nostra feina, en la que fem 

tots plegats, la que surt del centre. I crec 

que el col·legi ha projectat  i projecta en 

tota una sèrie de generacions, uns 

coneixements molt valorats, una 

empremta i una qualitat personal i 

humana pròpia de La Salle. 
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. 

Podeu adquirir participacions: 

 Dirigint-se a qualsevol membre de la Junta de l'Associació. 
 A la secretaria del col·legi, l'agència REALE, Forns Oliveras, Granja 

Cuervo, Joieria Mollet, Perruqueria Mestres, Estanc C. Santiago, Bar-
restaurant Cisne, AmbHac moda. 
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