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COMUNICAT COL·LEGI MAJOR BONAIGUA – 25/06/2019 
 

Arriba a Barcelona el primer grup de voluntàries 
 
- Han sortit a les 12 de la nit d'Abidjan amb TAP Air Portugal, han fet escala a Lisboa on time i han 

volat Lisboa-Barcelona amb Vueling. Són 24 estudiants i 3 adults. Han arribat a les 12 del migdia 
a l'Aeroport de Barcelona tal com estava previst. 

- Des de l'aeroport han preparat un dispositiu per poder-se retrobar amb els familiars de forma 
privada. Ara marxen cap a casa a descansar. 

- Podeu demanar audio amb declaracions de Marga Acín, directora del Col·legi Canigó, que 
viatjava con el grupo. 

 
Com es troben? 
- Amb dolor per la Teresa i el neguit per les que no han arribat encara. 
- No s'acaben de creure que no hi hagi hagut més desgràcies. 
- Estan portant el xoc amb relativa serenor, i han notat, diuen, la pregària i l'acompanyament de 

tantes persones. 
- Estan molt agraïdes i commogudes de com els han atès allà aquests dies.  
 
Sobre les ferides: 
- Està previst que rebin l'alta mèdica per volar ben aviat i s'estan fent les gestions des de 

l'ambaixada per als vols de tornada. 
- Estan acompanyades per les dues responsables que encara no han tornat i per persones de 

l'Opus Dei de Costa d'Ivori. 
 
Sobre la Teresa Cardona: 
- Ahir hi va haver una missa funeral per la Teresa al centre cultural Marahoué, amb assistència de 

gent de la zona que les va voler acompanyar. 
- Avui a les 10, hora local, hi hagut una cerimònia religiosa de comiat tradicional del país, la levée 

du corps. 
- Es preveu que el vol amb la repatriació del cadàver surti aquesta nit i arribi demà a la tarda, però 

tenim confirmació. 
 
Agraïments 
- En primer lloc, volem agrair especialment les gestions de tots els implicats: 

o l'Ambaixada d’Espanya a Costa d’Ivori, sobre tot Ignacio Tapia, responsable en 
aquest moments, que s'hi ha dedicat de ple; 

o les companyies TAP Air Portugal, que ha recol·locat el grup, i Vueling, que ha facilitat 
gratuitament el trànsit des de Lisboa; 

o Viatges El Corte Inglés i Europ Assistance, per tots els tràmits;  
o la Delegació del govern espanyol a Catalunya i l'Aeroport de Barcelona, per facilitar 

l'atenció a les famílies i al grup que han tornat;  
o el Consolat de Costa d'Ivori a Barcelona, que ens ha fet costat en tot moment. 

- Especial agraïment a tantes persones de Costa d'Ivori:  
o els habitants de la zona de l'accident, a N’Zianouan, per la seva ràpida assistència;  
o els dos hospitals on han estat ateses: Hospital Saint Jean-Baptiste de l’Orde de Malta 

de Bodo i la Polyclinique Farah d’Abidjan; 
o les persones de l'Opus Dei d'allà que els han acompanyat en tot moment a l'hospital i 

han facilitat el seu allotjament. 
- Des del Col·legi Major Bonaigua us donem gràcies a totes les persones i institucions que heu 

trucat, heu vingut, ens heu enviat missatges de condol i acompanyament d'arreu del món. 
- Us agraïm als mitjans el vostre interès, professionalitat i respecte durant aquests dies, en una 

situació tan dolorosa per a nosaltres. 
 
Des del Col·legi Major Bonaigua seguim amb el compromís social propi de la nostra missió. Estem al 
servei de les universitàries i procurem oferir les eines perquè siguin professionals competents, que 
contribueixin a paliar les desigualtats, tant aquí com arreu del món. 


