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És amb gran tristesa que hem 
acomiadat l’Estanislau Sangrà 
Font de Cal Muntanya d’Escal-
des-Engordany. Se’n va un pro-
hom que s’ha fet estimar i res-
pectar per totes les seves grans 
virtuts. Un prohom de l’Andorra 
d’abans, amb seny i prudència.

Conseller general des del 
1968 i � ns al 1972 i síndic gene-
ral entre els anys 1978 i 1982, 
entre d’altres càrrecs, l’Esta-
nislau Sangrà va ser un polític 
de consens, pausat però també 
un home discret, prudent, de 
tracte exquisit, afable i sempre 
disposat a ajudar, amb una cul-
tura prodigiosa i una curiositat 
que t’embolcallava. L’Estanislau 
era un amant de la seva estima-
da terra andorrana i escalden-
ca. Enyoraré les seves trucades 
per comentar-me què li havien 
semblat els meus llibres o els 
meus contes de Nadal on recu-
pero tradicions i usos i costums. 
Sempre m’animava a continuar 
i a seguir recuperant les nostres 
arrels. Era un privilegi escol-
tar-lo, aprendre de la seva savi-
esa.

El mes d’octubre passat, el 
Comú d’Escaldes-Engordany 
va tenir el gran encert d’home-
natjar els pioners de l’hoteleria 
escaldenca en els actes al vol-
tant de l’exposició Les Escaldes. 
Pioners de l’hoteleria del 1900 al 
1960. L’Estanislau, descendent 
del propietari fundador de l’Ho-
tel Muntanya, i la seva família 
hi eren presents i, en aquest 
acte tan emotiu, vam poder 
gaudir de la seva companyia, del 
seu excel·lent humor i de la seva 
bonhomia. Un acte on vam as-

saborir un viatge al passat amb 
records entranyables. Petits pla-
ers d’una tarda del mes d’octu-
bre que es fan grans en la nostra 
memòria a mesura que passa el 
temps. 

En recordar l’Estanislau no 
puc deixar de pensar en la seva 
esposa, la Francina, de somriure 
dolç i benvolent, de sentiments 
generosos que ha caminat mà 
sobre mà per aquest llarg camí 
de vida amb un espòs que li pro-
fessava una estima profunda i 
sincera.

El meu condol i escalf per 
a la Francina, per als seus � lls: 
Anna Maria, Meritxell, Estanis, 
Francina i Albert, per al Lluís i 
en Julio, per als seus nets i tota 
la família que han tingut el pri-
vilegi de compartir la seva vida 
amb un dels últims prohoms 
d’Andorra on la con� ança, la 
generositat i la lleialtat eren la 
base essencial. 

Estanislau, sempre et tin-
drem en el nostre record i el teu 
somriure bondadós ens acom-
panyarà per sempre.

Estanislau Sangrà Font, 
un home bo

Va ser un polític de 
consens, i també 
un home prudent, 
afable i exquisit

Vam gaudir de la 
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