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Notícies

Amb motiu de la mort d’un dels nostres socis fundadors, Josep Maria Ainaud de
Lasarte, el passat 9 d’agost, reproduïm a continuació l’article publicat el mateix dia
per Jordi Llisterri a Catalunya Religió.

Ainaud de Lasarte,
“Senzillament, tal com ens
demana l’Evangeli”
Text: Jordi Llisterri, Catalunya Religió,
Dijous, 9 d’agost de 2012.

Ha mort un referent d’una manera
d’entendre la cultura, el treball, el
compromís amb el país i el servei des de
les conviccions cristianes. Josep Maria
Ainaud de Lasarte ha mort aquest dijous als
87 anys. Nascut el 1925 a Barcelona, la
seva trajectòria és la suma entre l’activisme
polític, social i cultural; l’alta especialització
històrica; i la preocupació constant per la
divulgació.
Durant la II Guerra Mundial va ser
informador dels aliats, als qui passava
informació sobre l’activitat al port del
Barcelona, i es va afegir en els primers
moviments
clandestins
d’oposició
al
franquisme i de resistència cultural. Ja en el
Congrés
Eucarístic
Internacional
de
Barcelona de 1952 -en el que va col·laborar
amb el servei de premsa- va estar implicat
en col·locació d’una gran bandera catalana
a la falda de Sant Pere Màrtir. En l’etapa
democràtica va ser fundador i un membre
destacat de CDC, i una de les persones de
màxima confiança del president Jordi Pujol.
També mantenia una fluida relació amb
diverses personalitats eclesiàstiques de
Catalunya, entre elles el cardenal Narcís
Jubany, qui també li va demanar la seva
col·laboració amb la Fundació Joan
Maragall.
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“Senzillament, tal com ens demana l’evangeli.
Que ens estimem els uns als altres, que donem
testimoni del Crist amb la nostra manera de
ser, que apartem les discussions inútils i els
rancors. Procurem que les nostres paraules i
les nostres actituds siguin coherents i
entenedores per a tots.”. Així parlava Ainaud de
Lasarte la seva fe en un número de la revista
Foc Nou de l’any 1999. Aquest esperit de
concòrdia i col·laboració amb la societat és el
que va marcar la seva aportació com a cristià
compromès amb el món. L’idearia que
descrivia era “que siguem més fidels a
l’Evangeli que submisos al Vaticà, que valorem
totes les persones per un igual, homes i dones,
més enllà de les races i les classes socials.
Però, sobretot, que ens trobin sempre al costat
dels que pateixen per manca de salut, de
llibertat o d’injustícia social”.
Als anys 80 i 90 va ser molt popular per
l’aparició com a divulgador de la història i de la
cultura de Catalunya en diversos mitjans de
comunicació. Mai deia que no. Els darrers
anys, a poc a poc s’havia retirat de la vida
pública per les limitacions de la seva salut.
Però encara que havia perdut la vista
continuava al cas de l’actualitat i es feia llegir
llibres, articles i revistes que l’interessaven.
[...].Fa pocs mesos el Govern li va atorgar la
Medalla d’Or de la Generalitat.

Notícies

En Ramon Bossa i Faig ens va deixar el passat 15 de setembre. Escolta de llarga
trajectòria, d’ençà de la fundació de l’Associació d’Antics i Amics de MEGSJC n’havia
estat membre i fins fa relativament poc va ser membre de l’equip coordinador del grup
d’Antics Escoltes i Guies de la Fundació Josep Sans. En la cerimònia del seu comiat,
l’exconseller de la Generalitat Joan Vallvé, que havia estat minyó a la unitat d’en
Ramon, va llegir el text que reproduïm a continuació.

A en Ramon Bossa,
Vàrem ser molts dels que som avui aquí,
que vàrem tenir els ensenyaments i el
guiatge d'en Ramon Bossa, al Casal de
Montserrat, a la Secció B, a la Secció E.
En Ramon era exigent, amb ell mateix i
també amb els altres, volia les coses ben
fetes. No feia les coses a mitges. No li
agradaven les coses mal fetes.
Recordo aquella eina que anomenàvem a
les patrulles el piolet i que servia per fer un
clot o els reguerots de la tenda. En teníem
un que no encaixava bé el mànec de fusta
amb el ferro. En Ramon hi va fer una
lligada amb un cordill i va durar molt de
temps. Un company, un cap, em va
preguntar qui ho havia lligat allò?, en
Ramon Bossa li responguérem. "Ara ho
entenc", ens va dir.

Aquesta fidelitat la varem entendre els que
érem allà, com una fidelitat als ensenyaments
de l'escoltisme i com una fidelitat a Catalunya.

La fidelitat al nostre país que en Ramon ens
En Ramon era perseverant, no es cansava, anava inculcant mentre anàvem d'excursió i a
les vetlles dels campaments, al voltant del foc.
insistia fins a poder obtenir allò que
desitjava. No sempre es pot obtenir allò
Ramon, tu has sigut fidel, i el teu crit d'aquell
que un desitja, en Ramon va lluitar per la
dia el repetim avui:
vida, per viure, un camí difícil i costerut.
"Ramon serem fidels"
El dia de l'enterrament d'un company amic,
17 de setembre de 2012
en Jaume Ciurana, al cementiri de Sarrià,
en Ramon va dir amb veu molt forta,
"Jaume.Serem fidels. Descansa en pau"
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Agenda

Octubre
Dilluns, dia 22, a les 18:30

Any 2013

Nova data!
Gener

Lliurament dels Premis Jaume Ciurana, al
Palau de la Generalitat. Accés a partir de les
18 h per invitació. Places limitades.

Dissabte, dia 19

Octubre

Febrer

Dissabte, dia 27

Dissabte, dia 9

Dissabte cultural.

Descoberta de tardor. El sistema hidrogràfic Descoberta d’hivern. Mataró cultural.
de Sau, Susqueda i el Pasteral.

Març

Novembre

Dissabte, dia 2

Dissabte, dia 17
Assemblea / Reunió informativa. A Barcelona.
Dissabte cultural.

Maig
Del divendres, dia 24 al diumenge, dia 26

Redacció i Edició

Avisos

Trobada d’Antics Escoltes de Catalunya –
Mallorca – València.

Els darrers Dissabtes Culturals els hem dedicat a aprofundir en diversos
aspectes del “Cicle de l'Aigua”. La propera sortida ens permetrà ampliar els
coneixements en aquest tema amb la descoberta del Sistema Hidrogràfic Sau
– Susqueda - el Pasteral situat en el riu Ter i en el paisatge de les Guilleries
amb els seus boscos a principis de la tardor. Completarem aquesta
descoberta amb la visita al Monestir de Casserres, la “Pedra dels Sacrificis” i
l’església preromànica de Sant Feliuet de Savassona. Preu per persona: 25 €
(inclou visita guiada, dinar i despeses). Cal fer la inscripció a secretaria com
més aviat millor fins el 23 d’octubre.

CALIU
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix
anticsescoltes@fundaciojsans.cat
www.fundaciojsans.cat/node/42
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