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5è PREMI EN CONVIVÈNCIA I DIÀLEG RELIGIÓS 

Ignasi Garcia i Clavel 

Parròquia del Patriarca Abraham. 28 de maig de 2019 

 

Parlaments 

Enric Puig, sj. Secretari General de l’Escola Cristiana 

Marcel·lí Joan, director general d’Afers Religiosos 

 Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 

 

 

Enric Puig, sj. Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

 

M’han encomanat que parli de l’Ignasi García en l’àmbit educatiu. A mi m’agrada més 

parlar de la dimensió pedagògica en la vida de l’Ignasi García Clavel. Una dimensió que 

m’atreveixo a afirmar que marca tota la seva vida i acció. 

Una dimensió que no neix del seu pas per la Facultat on va obtenir el títol que l’habilitava 

per l’exercici professional de la docència. Una dimensió que, iniciada en el marc de la 

seva família es treballada i es desenvolupa en una sèrie de marcs diversos. Aquella 

família, el fer de cada dia, la religiositat arrelada i viscuda a l’església domèstica familiar 

i a l’església comunitària parroquial, el mestratge dels pares de la Sagrada Família en el 

dia a dia escolar, també les activitats a la parròquia... Àmbits propers i senzills, amb aires 

de Natzaret. Família senzilla, el seu pare i el meu treballaven a la mateixa empresa, la 

Maquinista Terrestre i Marítima.  

En aquesta formació que marca la dimensió pedagògica de la seva vida i la va 

configurant, no podem ignorar el primer treball laboral, als catorze anys com tants nois 

i noies de senzilles famílies treballadores d’aquell moment. Coincideix aquesta etapa 

amb un mestratge, en aquest cas espiritual, del jesuïta Josep Maria Elias Xivillé. A la seva 

sala d’espera també jo feia torn. Aquí vaig conèixer l’Ignasi. Ell sortia del despatx i jo 

entrava o al revés. Anys després coincidirem a la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Mogut pels caps de l’empresa, reprèn els estudis al vespre-nit mentre segueix treballant. 

Home de fe i compromís s’implica en una de les branques de l’Acció Catòlica, la JIC, 

Joventut Independent Catòlica. Sis anys de militància que el portaran a ser president 

diocesà de tota la joventut d’Acció Catòlica. Aquesta etapa també incidirà en la dimensió 

pedagògica que ens ocupa: plans d’acció, metodologia de la reunió, objectius, 

revisions...  
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La crisis de l’Acció Catòlica, les dificultats amb la jerarquia, Don Marcelo González Martín 

era arquebisbe de Barcelona i Don Casimiro Morcillo de Madrid, el porta a cercar noves 

vies i amb altres catòlics compromesos constitueixen el SAL, Secretariat d’Accions Laïcals 

amb l’objectiu de respondre, segons afirmaven, “l’ara i aquí, els reptes de la societat des 

d’una perspectiva eclesial i sociopolítica”. Prou que hi van treballar. La Xarxa s’estén per 

tot Catalunya sota la mirada benèvola i activa de l’arquebisbe de Tarragona, Josep Pont 

i Gol, i de l’abat de Montserrat, Cassià Just. Continua l’acció pedagògica per seguir el 

Concili, per implementar-lo des d’una perspectiva laïcal, profundament evangèlica i 

compromesa. Fe i compromís. 

A finals dels anys 60, la figura del arquebisbe de Toledo, Vicente Enrique i Tarancón, va 

adquirint un protagonisme creixent i un grup de catòlics catalans s’hi apropa per 

demanar-li que els acords que la Santa Seu ha de signar amb l’Estat Espanyol segueixin 

l’esperit i la lletra del Concili Vaticà II. S’inicia una amistat que durarà fins i tot després 

de la jubilació del cardenal quan residia a Borriana. Sempre amb l’intent, per part de 

l’Ignasi i del grup, de fer pedagogia, per una Església més propera a les persones, a 

l’Evangeli, al Déu de l’Amor, una Església més lliure. 

Les amistats episcopals arriben també a la nunciatura amb el nunci Luigi Dadaglio amb 

qui estableix una bona relació que es materialitza periòdicament amb informes, 

comentaris i suggeriments de l’Ignasi, a petició del nunci, relacionats amb el present i el 

futur eclesial. Tasca pedagògica que s’amplia a altres bisbes d’aquell moment històric. 

Tot això succeeix mentre, tot just iniciats els estudis universitaris comença l’acció docent 

a l’aula, a l’Escola Sant Felip Neri. En aquell temps la realitat ho feia possible. Restaria a 

l’escola recorrent un itinerari que el portaria a ser-ne director durant dotze anys. Anys 

de plenitud en l’exercici vocacional de l’educació amb una preocupació recurrent en la 

vida de l’Ignasi: les persones. Bona mostra n’és els lligams d’amistat amb tants i tantes 

alumnes, amistat que ha perdurat en el temps quan els infants i joves d’aquell moment, 

avui homes i dones, encara parlen de les converses amb ell i en els grups de fe que 

liderava, de la seva incidència en la vida personal i com els va ajudar a ser. També era 

ben pedagògica la tasca de formació que es desenvolupava des de la Sala Sant Felip Neri, 

conferències, cursos i cursets... sempre en la línia del Vaticà II.  

L’etapa política de l’Ignasi també està molt marcada per la dimensió pedagògica: les 

activitats d’estiu per a joves, els certàmens i concursos, l’habilitació i construcció 

d’albergs... oferiren moltes possibilitats per pensar en l’educació, en la formació des de 

les activitats, la descoberta del país, les habilitats personals, els espais... fou el pas per 

Joventut. Les condicions de vida, la presència personal en el dia a dia, les formacions 

rehabilitadores, les noves construccions, la coordinació d’administracions... van oferir 

moltes possibilitats a l’educació... Fou el pas per presons. El diàleg entre les religions, el 

respecte a les conviccions religioses dels altres, la dotació de recursos, la presència en 

els moments importants de cada confessió, l’apertura a la realitat religiosa del país... 

més ocasions per fer pedagogia potser menys manifesta però també més treballada... 

Fou el pas per Afers Religiosos  
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En aquest recorregut per la dimensió pedagògica de la vida de l’Ignasi, el final adient és 

glosar l’etapa actual com a president de la Fundació d’Escoles Parroquials. És una bona 

culminació del recorregut fet fins ara. Presidència a la que s’ha lliurat i que ha posat la 

Fundació en un lloc preeminent de les xarxes educatives del país i, més en concret, de 

les xarxes de l’escola cristiana. Amb una dedicació i implicació personal en el dia a dia 

dels centres des del nivell de la seva responsabilitat i amb un desig seguir el dia a dia, la 

problemàtica, els problemes i els èxits de les escoles que integren aquest col·lectiu. De 

les escoles i de les persones: mestres i professors, personal d’administració i serveis i, 

en especial, els alumnes.  

Ben segur que podríem continuar però he d’anar acabant. Voldria fer-ho amb un breu 

resum que neix del que he dit fins ara. L’acció pedagògica de l’Ignasi García Clavel ve 

marcada per un seguit de fidelitats: La fidelitat al Déu de Jesús el Déu pare de tothom. 

Descobrir la seva presència bategant ben viva en les persones, les situacions i en la 

intimitat de la pregària. La fidelitat a l’Església i al Concili Vaticà II. La dimensió 

comunitària de la vivència de la fe, l’ha fet sentir-se sempre fill de l’Església malgrat les 

foscors i infidelitats, les contradiccions i debilitats institucionals, conscient, també, de 

les llums, del servei compromès, de les veritats i de l’Amor. La fidelitat a les persones i 

el seu acompanyament. Sempre ha confiat en la capacitat d’avançar de la persona 

humana, en la capacitat de créixer per esdevenir bones persones i que aquests 

processos necessiten acompanyament, paraules i coherència personal de l’educador. La 

fidelitat als seus orígens i a les persones que ha anat trobant en la vida . A la família, 

als seus ensenyaments i esforços. Fidelitat als orígens i agraïment als qui l’han ajudat a 

ser i l’han acompanyat i acompanyen en la vida. Bon amic dels seus amics i dels amics 

dels seus amics. La fidelitat al compromís amb Catalunya. Estima el seu país la terra que 

va veure en obrir els ulls per primera vegada. L’ha servit amb poques paraules i moltes 

obres. És el seu tarannà. La fidelitat a les conviccions. Un home del Vaticà II ha de fer 

de les conviccions, accions d’amor a l’altre i de servei sense accepcions. Per això avui li 

han atorgat aquest Premi en Convivència i Diàleg Interreligiós que tots celebrem, des de 

les creences i conviccions de cadascú.  

 

 

Marcel·lí Joan, director general d’Afers Religiosos 

 

President, director i membres del GTER que heu decidit, ben merescudament, atorgar 

el 5è Premi Convivència i Diàleg Interreligiós a Ignasi Garcia i Clavel. Estimats Enric Puig 

i Amand Calderó. Amigues, amics, 

No és cap tòpic si començo per dir que és per a mi un gran honor participar avui en 

aquest acte. I fer unes pinzellades de l’eix d’una persona que té una riquesa de registres 

i de presències actives en un munt d’àmbits, iniciatives i activitats. Un eix, el religiós, 

que, sense que s’ofenguin els amics Enric Puig i Amand Calderó, crec que és el que dona 
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l’autèntic sentit, podríem dir és l’essència a partir de la qual podem interpretar tot allò 

que ha anat fent al llarg de la seva vida el guardonat. I encara apunto una segona raó 

per expressar el meu agraïment per poder participar en aquest acte. L’Ignasi, juntament 

amb la persona que parlarà a continuació, ha estat per a mi un Mestre amb majúscules, 

que m’ha ajudat a configurar la meva formació humana, professional i també espiritual. 

Bé, deixeu-me, doncs, que us parli de l’Ignasi Garcia i Clavel com a militant cristià, 

compromès des dels valors evangèlics en la transformació del món i en la millora de la 

formació i de les condicions de vida de les persones. Per això goso afirmar que tot el que 

ha fet, amb generositat, convenciment i professionalitat, durant els prop de deu anys 

que va ser director general de Presons, i abans voluntari del Centre Penitenciari de Joves, 

els cinc anys de gerent de l’Institut Català de Serveis a la Joventut, el temps en què va 

ser educador a les barraques de Somorrostro de Barcelona, director de la residència 

universitària Sant Anton de l’Escola Pia de Catalunya, professor del COU Jaume Bofill, 

secretari i després director general d’Afers Religiosos, delegat de la Generalitat a 

Barcelona, cap de justícia, seguretat pública i altres matèries del Síndic de Greuges, 

comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, president de la Fundació 

d’Escoles Parroquials, president del Patronat Torras i Bages de l’escola Sant Felip Neri, 

escola que va dirigir molts anys, patró del CIC, de la Casa de la Misericòrdia, de la 

Fundació Mans a les Mans de Mare de Déu de Port, i tantes i tantes altres coses... (Una 

de les bromes que li acostumo a fer és preguntar-li: “Ignasi, de quants patronats formes 

part?” Perquè una de les seves característiques és que difícilment sap dir un no com a 

resposta)...només s’explica des del seu compromís cristià. És a dir, en altres paraules, 

tota l’activitat brollava i brolla de la fe i de l’Evangeli. El que l’ha mogut, el que el mou, 

ras i curt, és la fe. Ahir ho explicava molt bé la periodista Glòria Barrete en una excel·lent 

entrevista publicada a Catalunya Religió, que us recomano, titulada “Sempre he 

procurat no deslligar la fe del compromís”. 

El seu compromís eclesial comença de molt jove: va ser escolta, consiliari del MUEC, 

animador de grups juvenils, militant de la Joventut Independent Catòlica (JIC), moviment 

en el qual va assumir la secretaria general durant dos anys. Més tard, va ser elegit 

president dels Joves d’Acció Catòlica. També va ocupar el càrrec de secretari del 

secretariat d’Apostolat Laical de l’arxidiòcesi de Barcelona. L’any 1971 va ser elegit 

secretari general de la Xarxa de Grups Laics de l’Església de Catalunya. Així mateix, va 

ser el president de l’associació catalana i cristiana Franciscàlia. Uns anys convulsos que 

van acabar abruptament amb la dissolució de l’Acció Catòlica especialitzada, una de les 

darreres mesures autoritàries d’un episcopat franquista, executada pels bisbes Guerra 

Campos i Morcillo. 

En tot aquest procés, hi ha un fet que va ser fonamental per consolidar la seva militància 

que donaria sentit ple a la seva vida: el Concili Vaticà II. En va ser un enamorat, de la mà 

de molts capellans i laics que va ser els seus referents i formadors: Josep Maria Piñol, 

expert vaticanòleg, mossèn Joan Batlles, mossèn Josep Maria Totosaus, mossèn Joan 

Alemany i el seu germà Serafí, felipó, Lluís Saumell, Josep Hortet, Casimir Martí, Albert 

Manent (qui, per cert, era de les poquíssimes persones que es tractaven de tu). Recordo 
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perfectament, com s’emocionava veient la pel·lícula de la RAI sobre el papa bo, Joan 

XXIII i Les sandàlies del pescador. En un d’aquesta passis de la vida de Joan XXIII, al seu 

despatx, el bisbe Carrera a l’acabar va pronunciar la frase, amb llàgrimes als ulls: “Ja 

veieu, després de tants afanys, com hem acabat”.  

Val a dir, també, que a Barcelona i a Catalunya existia diguem-ne un humus, un aroma 

procliu als nous aires que va representar el Vaticà II. L’Església catalana, una bona part, 

ja estava en aquesta línia, per això a Catalunya va tenir tan de seguiment el Concili amb 

un diari de cada sessió conciliar. Catalunya, sens dubte, va ser un dels països en què es 

va viure més intensament el Concili.  

Consegüentment, l’Ignasi, fidel a aquest nou esperit, amarat del contingut de les noves 

constitucions aprovades en el Vaticà II, en especial Guadium et Spes, es va implicar 

directament en aquesta nova línia, que subratllava la decisiva aportació i implicació del 

laïcat, la pastoral del laïcat, en la vida social i política. I això ho va fer amb totes les 

conseqüències, en les diferents activitats professionals i privades dutes a terme i també, 

per exemple, intentant fer entendre tothom, també a la Santa Seu, la conveniència que 

es nomenin bisbes catalans fidels al país i a la tradició tarraconense. L’enyorat Albert 

Manent, gran bromista en la intimitat acostumava a dir que “Tu, Ignasi, en lloc de 

perseguir noies, perseguies nuncis”... 

I, fidel als principis del nou aggiornamento, es va comprometre profundament en 

diverses comunitats parroquials, en especial Sant Ildefons, i més darrerament a les 

comunitats de la Vila Olímpica i del Poble Nou: el Centre Abraham que ens acull i Santa 

Maria del Taulat. 

Breument em voldria referir als anys en què va tenir diverses responsabilitats en la 

gestió dels Afers Religiosos a la Generalitat i a l’Ajuntament. S’hi va dedicar, com sempre, 

en cos i ànima i va aconseguir algunes fites difícils de superar, com ara obrir una 

Delegació oficiosa davant la Santa Seu, l’exposició Germinabit que va ser acollida pel 

Palazzo della Cancelleria de la Santa Seu i altres objectius que s’enfadaria si els expliqués. 

Però no hi ha dubte que, encara que també no li agradi que li diguin, l’Ignasi s’ha 

convertit en un dels referents en molts àmbits (presons, educació i eclesial). L’Església 

catalana li deu molt a aquest home senzill, humil, a qui no li agrada figurar i sempre a 

punt, com bon escolta, per oferir un servei eficaç quan se li demana o quan ell creu que 

el pot fer. Durant una colla d’anys, ell va ser una de les poques persones que va mantenir 

una certa presència, petita, pel que fa a la relació amb la Santa Seu. Algunes coses estan 

explicades en el llibre de Jordi Llisterri “Les ferides de l’Església catalana”, altres no i 

potser encara no es poden difondre. 

I precisament per aquesta opció arrelada en el Vaticà II i en la llibertat religiosa i la 

consideració positiva de les altres confessions religioses, l’Ignasi va maldar 

incansablement per ajudar i superar les discriminacions històriques que han patit i 

encara pateixen la resta de confessions. Tant en la seva etapa a la Generalitat com a 

l’Ajuntament va intentar, i en molts casos aconseguir, que les confessions diferents a la 

catòlica fossin tractades amb equitat, consideració i justícia. 
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Res més, no em vull allargar més. Només per acabar una petita confessió personal: he 

tingut l’honor de treballar i d’aprendre al seu costat durant molts anys a Presons, Afers 

Religiosos i en algunes altres iniciatives eclesials. L’Ignasi ha estat per a mi un model, un 

punt de referència, un estil que voldria imitar i continuar amb tota la humilitat. 

M’agradaria ser digne de seguir les seves profundes petjades que ha anat deixant al llarg 

del camí de la seva vida, plena, intensa, i lliurada als altres. 

Reitero, doncs, al GTER la meva felicitació per haver triat Ignasi Garcia i Clavel per a 

aquesta 5à edició del Premi Convivència i Diàleg Interreligiós. I gràcies, especialment, a 

tu, Ignasi, per tot el que has fet per al país i per a les confessions religioses que formen 

part, també i amb tots els drets, de la nostra societat catalana. Moltes gràcies! 

 

 

Amand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 

 

Content i molt agraït de poder participar en aquest entranyable acte de concessió del 

premi en convivència i diàleg interreligiós a l’amic Ignasi i també molt agraït per a poder 

tenir l’oportunitat de pronunciar aquestes paraules avui i aquí. 

Conec a l’Ignasi des de fa molts anys, doncs vaig ser alumne de l’Escola Sant Felip Neri 

de Barcelona d’on ell en va ser mestre i director. L’Ignasi va saber bastir una escola 

catalana i catalanista, inspirada en l’humanisme cristià, model de renovació pedagògica, 

transmissora de valors, i que potenciava el pensament crític i el compromís social. Una 

escola, que va esdevenir molt familiar i càlida per als qui vàrem tenir la sort i el privilegi 

de formar-ne part. L’Ignasi, era i és un gran educador vocacional i un mestre en 

majúscules. 

Posteriorment, i acabada l’etapa escolar, vaig seguir tenint contacte amb ell en la meva 

etapa en el Moviment Universitari d’Estudiants Cristians, d’on ell en va ser consiliari laic 

i on va seguir exercint el seu mestratge de bon educador. 

Anys més tard, a principis de 1985, i quan l’Ignasi ja havia deixat l’escola i ocupava el 

càrrec de Subdirector General de la Joventut, vàrem iniciar junts una experiència de 

voluntariat a la presó de Joves de la Trinitat, on anàvem a donar classes als interns, 

col·laborant amb els pocs educadors i mestres que hi havia. Eren els primers temps des 

que la Generalitat de Catalunya havia assumit les competències en l’àmbit penitenciari 

i certament les condicions dels centres que van ser traspassats eren molt precàries 

(creixent massificació, centres obsolets, molt pocs professionals dedicats al tractament, 

condicions de vida molt deficitàries, etc.) i per tant , l’aportació del voluntariat era, sens 

dubte, molt necessària. Va ser aquella una experiència molt rica des del punt de vista 

humà i que tant a l’Ignasi com a mi ens va desvetllar una profunda vocació vers el món 

penitenciari. Aquella experiència va durar uns quants anys i l’any 1987 vàrem participar 

plegats, en la fundació de la Comissió de Presons de Justícia i Pau, entitat que llavors 
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presidia l’entranyable i enyorat Joan Gomis. L’esmentada comissió, tenia el propòsit i 

objectiu de fomentar el voluntariat a les diferents presons del sistema penitenciari 

català, i així vàrem anar sumant companys i companyes que s’anaren afegint al projecte. 

És molt gratificant, constatar, com avui, després de tants anys, aquella comissió de 

presons de Justícia i Pau continua aquesta tasca amb molts voluntaris i voluntàries que 

segueixen sumant el seu esforç a l’objectiu de la inclusió social i la reinserció. 

Anys després, el MH President Pujol, coneixedor que el subdirector general de joventut, 

Ignasi Garcia, dedicava el seu temps lliure des de feia anys al voluntariat a presons, li va 

proposar que es fes càrrec de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de 

Rehabilitació. L’Ignasi va acceptar amb molta il·lusió i compromís i va prendre possessió 

al febrer de 1990. Llavors l’Ignasi, em va demanar que l’acompanyés en el projecte i així 

ho vaig fer, també amb molta il·lusió, treballant, en un principi , des del servei de 

rehabilitació de la DG i posteriorment al cap de tres anys, assumint la Subdirecció 

General d’Afers Penitenciaris. 

L’aventura va durar 10 anys i en aquests 10 anys, l’Ignasi va tenir molt clar des de l’inici, 

que volia treballar intensament per a millorar la qualitat de vida dels interns i les 

internes, per a garantir una bona atenció a les persones, apropant-se a la singularitat de 

cadascuna d’elles, i per garantir un bon nivell d’activitats educatives, formatives i de 

tractament. En definitiva, va deixar molt clar que volia orientar la seva tasca i la de tot 

el sistema penitenciari, per acompanyar els processos de reinserció de les persones per 

tal de millorar les seves capacitats i competències i per a garantir que poguessin tenir 

un futur millor.  

L’Ignasi sempre insistia que el que donava sentit a la nostra feina eren les persones. El 

seu projecte era profundament humanista i humanitzador i escrupolosament 

compromès amb el respecte als Drets Humans i a la dignitat de les persones. 

L’etapa de l’ignasi Garcia com a Director Gral de Serveis Penitenciaris, ha deixat una gran 

empremta en aquesta línia humanitzadora del sistema penitenciari. El model d’execució 

penal català va fer un salt molt qualitatiu amb la seva aportació. Va treballar molt en la 

idea, de que tots els professionals de l’àmbit penitenciari, fos quina fos la seva funció 

(mestres, juristes educadors, funcionaris de servei interior, etc havien de compartir, 

tots, la missió educativa i formativa i va implementar un sistema de tutories que 

qualsevol professional podia assumir, amb la idea que tothom s’impliqués en l’atenció i 

el seguiment de les persones, per tal de millorar els seus hàbits i valors i així promoure 

la millora de la seva conducta. En definitiva , la seva visió era que tothom que treballava 

en l’àmbit penitenciari havia d’estar convençut de que treballem per fer possible la 

missió de la reinserció. 

Sens dubte, amb la perspectiva del temps, he pogut constatar i refermar la meva 

convicció, que va ser una etapa que va omplir de sentit la nostra vida i que més enllà de 

les dificultats i del que vàrem o no poder aportar, de ben segur, que ens va fer créixer 

molt en qualitat humana. 
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Quan l’Ignasi va deixar la DGSPiR, va ser nomenat Delegat del Govern de la Generalitat 

a Barcelona i posteriorment, també, Secretari d’Afers Religiosos. En el desenvolupament 

d’ambdós càrrecs va tornar a comptar amb mi i vàrem poder viure, també, una altra 

experiència de govern molt satisfactòria i enriquidora, especialment pel que fa al 

contacte amb els alcaldes i alcaldesses i en general amb el món municipalista de casa 

nostra. Recordo que l’Ignasi va exercir, també, aquestes dues responsabilitats de govern 

amb el seu estil de proximitat a les persones i amb una exquisida sensibilitat per a totes 

les qüestions que li plantejaven, i sempre amb una actitud allunyada de qualsevol 

sectarisme. 

La vida dona moltes voltes i actualment i des de fa ja gairebé tres anys i mig, m’ha brindat 

l’oportunitat de tornar a treballar en l’àmbit penitenciari. I us puc assegurar que en el 

meu dia dia, tinc sempre molt present el que vaig aprendre al costat de l’Ignasi . I us diria 

que el seu projecte i el seu mestratge és i serà sempre font d’inspiració per a mi. 

Vull aprofitar, doncs, aquesta oportunitat que m’han brindat els organitzadors de l’acte, 

per expressar el meu agraïment a l’Ignasi per la gran oportunitat que em va permetre 

viure, formant part del seu equip, però sobretot Ignasi, vull expressar-te la meva estima 

i gran amistat, que per mols anys vull seguir gaudint i compartint. 

Enhorabona per aquest premi. No hi ha dubte, que per la teva trajectòria, te’l mereixes 

molt. 
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