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Tenim el goig de fer-vos arribar el tercer 

número del butlletí de l’Associació 

d’Antics Alumnes de La Salle Montcada. 

En el present número, que coincideix amb 

el 1r aniversari  d’aquesta nova etapa de 

l’Associació, trobareu aquelles activitats 

que s’han fet des de l’aparició de l’anterior 

butlletí, així com les notícies esdevingudes 

des de l’estiu. 

No podem passar per alt el traspàs de la 

nostra companya, associada i antiga 

alumna Montserrat Ribera i Ruiz. A ella li 

dediquem un lloc preferent en el nostre 

butlletí. 

A punt de tancar aquest número ens hem 

assabentat del traspàs d’en Pedro Jiménez 

Torreblanca, mestre de primària del 

nostre col·legi durant 36 anys. 

Acompanyem en el dol a la seva família. 

En aquest primer trimestre del nou curs 

hem organitzat amb  molt d’èxit un taller 

d’elaboració i degustació de patxaran i 

codonyat casolà a càrrec de José A. 

Delgado.  Desitgem que gaudiu llegint 

aquesta activitat. 

 

També us avancem les activitat previstes 

fins el dia de la nostra Assemblea general. 

I aquesta vegada, en el racó de l’exlumne  

en Xavier Ezquerra I Paquita Grau , ens 

aporten les seves vivències. 

Aprofitem la coincidència de l’aparició del 

present butlletí amb les properes festes  

nadalenques per desitjar-vos molt Bon 

Nadal i un millor 2020. 

 

Que l’estel de Nadal ens il·lumini tot l’any 

2020! 

Us esperem a tots en les properes 

activitats perquè tots junts fem 

Associació! 

 mailto:manticsalumnes@montcada.lasalle.cat 

 
https://anticsalumnessallemontcada.cat/ 

 https://www.facebook.com/AASALLEMONTCADA 

 
https://twitter.com/AASALLEMONTCADA 

 

mailto:anticsalumnes@montcada.lasalle.cat
https://anticsalumnessallemontcada.cat/
mailto:manticsalumnes@montcada.lasalle.cat
https://anticsalumnessallemontcada.cat/
https://www.facebook.com/AASALLEMONTCADA
https://twitter.com/AASALLEMONTCADA


Número 03 

Desembre 2019
 

P à g i n a  | 2 

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

 

 

Montserrat Ribera i Ruiz, antiga alumna 
de La Salle Montcada ens va deixar el 
dissabte 28 de setembre a l’edat de 46 
anys. 
 

 
 
Després de finalitzar els llavors estudis 

de BUP (Batxillerat Unificat i Polivalent) 

al nostre col·legi, es va llicenciar en Dret 

i en Ciències del Treball, posteriorment 

es va incorporar com a funcionària de 

carrera al Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya. 

L’any 2015 va accedir al consistori de 

Montcada i Reixac com a número 2 de la 

secció local d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, sent regidora de Serveis 

Generals, Comerç i Turisme. 

Portem a aquestes pàgines les sentides 

paraules que va escriure Pere de Lamo 

Rubio –professor de la Montse i també 

associat nostre– amb motiu de la seva 

mort: 
 

“Adeu Montse, adeu a aquella 
sonrisa de adolescente que 
alegraba los pasillos, la clase del 
colegio La Salle. Tu sonrisa y 
amabilidd todo lo iluminaba. 
Incluso en los días más tristes y 
duros tu sonrisa seguía 
aflorando por todos tus poros. 
TOT HO DEIES SOMRIENT. Amiga 
Montse que per sempre visquis 
en el record de totes les 
persones, que són moltes, que 
t'estimem.” 
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El propassat  dijous, 28 de  novembre de 

2019, vam fer aquesta activitat adreçada 

als associats però obert a tothom. 

Va coincidir amb el primer aniversari de 

l’Associació en aquesta nova etapa. 

 

El taller va ser preparat i dinamitzat, de 

manera eficaç, per José Antonio Delgado, 

membre de la Junta Directiva i que va ser 

de la  satisfacció de tots els assistents 

Vam començar amb l’explicació de com 

elaborar patxaran casolà, des d’on recollir 

els aranyons, quina època de l’any és la 

més adient per fer-ho, les quantitats de 

vodka, anís, sucre i aranyons  adequades. 

Cadascun dels assistents es va endur un 

pot amb la preparació del patxaran 

seguint les indicacions donades pel José 

Antonio –podeu trobar-les al nostre web   

https://anticsalumnessallemontcada.cat – 

apartat notícies. 

I d’aquí a uns mesos, quant hagi macerat, ja el 

podrem tastar...! 

 

 
També vam degustar patxaran ja elaborat. 

La segona part del taller va consistir en fer 

codonyat. 
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El codonyat és una mostra de com 

aprofitar el codony a les zones de 

muntanya, actualment és una confitura de 

codony de sabor agredolç i de llarga 

conservació. 

El José Antonio ens va ensenyar com 

elaborar codonyat a partir d’una 

presentació en powerpoint, la seva 

recepta la podeu trobar també en el 

nostre web, apartat notícies. 

En aquest cas ens va portar codonyat de 

dues textures, ja elaborat , i el vam tastar 

acompanyat amb una torrada de pa i de 

formatge fresc o sec.  

 

Donada la proximitat amb les festes 

nadalenques, vam aprofitar per compartir 

també uns polvorons. 
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Des de l’Associació hem programat les 

següents activitats: 

 Assistència a una representació de 

l’espectacle musical,  , que el Grup 

de Teatre de La Salle Montcada 

representa enguany (activitat 

gratuïta). 

 
 Assemblea general ordinària, 

concert musical i pica-pica, el 

dissabte 16 de maig de 2020 

(activitat subvencionada 

parcialment). 

 
 

 Campanya de donació de sang, el 

dissabte 23 de maig de 2020, amb 

motiu de les festes de Sant Joan 

Baptista de La Salle, fundador de la 

institució de La Salle. 

  

 

De cadascuna d’elles rebreu informació 

puntual i detallada per correu electrònic. 
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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. 

 

 

Xavier Ezquerra Gracia 

Hola, em dic Xavi Ezquerra Gracia. Vaig 

néixer a Barcelona. Fins els 3 anys vaig 

viure amb la meva família a unes cases 

que hi havia a la antiga colònia Asland, ja 

que el meu avi Vicenç  treballava a 

aquesta empresa.  

No va ser fins l’any 1974 que no vam 

baixar a viure al poble. L’any següent i 

seguint tradició familiar, em van inscriure 

al col·legi La Salle Montcada, a on ja hi 

anava el meu germà gran.  

De sempre la meva família va tenir clar on 

volia que anessin els seus fills: Un col·legi 

religiós amb una educació de qualitat i que 

inculques, no només una bona formació, 

sinó també valors molt importants que 

tothom hauria de conèixer (l’amistat, el 

companyerisme, el respecte als altres, 

l’altruisme, la col·laboració…).  

Son molts els records que tinc de la meva 

etapa al col·legi; com quan de camí en 

aquells matins freds i amb aquella boira 

que molt abans d’arribar al riu, ja no veies 

l’edifici, la bondat dels germans (no puc 

deixar de mencionar al entranyable germà 

Ramón), aquelles tardes on es projectava 

cinema en el teatre, la implicació i 

dedicació de professors i germans,  els 

amics…  

Als 9-10 anys d’edat em vaig engrescar i 

amb uns companys i amics ens vam 

apuntar a l’Escolania de Montcada. Potser 

una de les millors etapes i activitats que 
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vaig gaudir més a la meva etapa al col·legi. 

En Mossèn Esteve amb la seva “gran” 

presencia, els concerts de Nadal, aquells 

assajos (de vegades interminables fins que 

no sortia bé), els viatges, les estàncies a 

Cambrils (amb la Festa del Finalista), la 

visita del Papa Joan Pau II i la de la Mare 

Teresa de Calcuta, els premis aconseguits, 

la festa del bisbetó... records entranyables 

i inoblidables.  

 

La meva etapa al col·legi de La Salle 

Montcada va arribar fins a 8è d’EGB doncs 

l’etapa de BUP la vaig fer a La Salle Comtal 

(Barcelona) deixant amics aquí, però que 

encara avui conservo amistat amb molts 

d’ells.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’actualitat són els meus dos fills Judith 

i Pol de 13 i 10 anys, respectivament, els 

qui cursen classes al col·legi, passant a ser 

la 4a generació de la família que estudia 

en aquest centre.  

I ara, com si tingues una necessitat de 

seguir vinculat al centre i amb l’esperit, 

adquirit durant aquests anys al col·legi, de 

col·laborar i ajudar en el que es pugui, 

segueixo formant part del Consell Escolar, 

del Patronat, de l’AMPA (encara que 

aquest serà el meu últim any)  i amb molt 

d’orgull, haver tingut la sort de formar 

part de la junta que ha tornat a engegar  

l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle 

Montcada.   

Espero i desitjo que aquesta gran tasca 

d’educació que duu a terme aquest centre 

arribi a moltes més generacions del nostre 

poble .  
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Paquita Grau Molina 

Sóc Francesca Grau, però per a quasi 
tothom em coneix per, “la Paquita”. Vaig 
formar part de la primera promoció de 
noies que van entrar a l’escola per fer el 
batxillerat, en aquells moment anomenat 
BUP, la majoria havíem acabat EGB a 
l’actual FEDAC, en aquelles moments  “Les 
Monges” del Sagrat Cor. S’obria una nova 
etapa, tant pels alumnes con pels docents. 
Començava una nova aventura!!  
“Profes” nous, companys per descobrir, un 
recent estrenat  sistema d’educació...tota 
una aventura!!  
La relació entre el professorat, 
germans  de La Salle i nosaltres tenia 
quelcom d’especial i per tots, un nou 
repte a assolir. En aquells moments el 
director de l’escola era el germà Lluís i el 
coordinador del BUP el germà Jaume Prat. 
Grans professionals ressonen dins del meu 
cap: Radressa, Cosio, Casquero, Dulcet, 
Lorente, Pedro Alonso, Corbella, 
Esmoris... i  els germans de La Salle Abel, 
Pablo i Prat.  
Germans i seglars intentant posar seny i 
coneixements als grups A i B de nois i 
noies  en plena revolució hormonal. 
Durant tres anys de BUP van 
aparèixer  primers amors, noves amistats, 
primeres festes “con lentos”, primers 

suspensos, primer cigarret, primeres notes 
a l’agenda i visites al despatx de 
coordinació, les quals tenien relació 
directa amb la conseqüent bronca a casa i 
la frase dels pares: “Els professors SEMPRE 
tenen la raó”.  
I entre festivals de santa Llúcia, que van 
ser el bressol del que seria el Grup de 
Teatre La Salle Montcada, musicals 
cantats en directe, en el nostre cas va ser 
Gospel, obra per la que ens va preparar el 
professor Carrasco. Excursions, treballs de 
grup, estudis, exàmens, excursions i viatge 
de fi de curs a Mallorca van anar 
madurant i creixent, sobretot per dins.  

 

Per aquesta escola també hi  han passat: 
el meu avi, el meu pare, el meu germà, la 
meva cunyada , les meves nebodes i la 
meva filla.   

Actualment, jo hi treballo des de fa quasi 
bé 35 anys. Aquí he viscut i segueixo vivint 
tots els moments de la meva vida. Hi porto 
les empremtes gravades al meu cor. A la 
meva etapa madura ja començo a rebre 
fills dels meus alumnes. Deu n’hi do!! És 
impossible no estimar la meva feina i el 
lloc on la desenvolupo.  
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