
Bona vesprada a tots.
Avui,com diu el poema de kavafis, diem 
adeu a uns dels ports en els que ens ha 
deixat el nostre viatge a Itaca,un port en el 
que van entrar, ara  fa 6 anys,arribant de 
l'escola sense saber molt bé com anava a 
ser tot açó,en qui ens trobariem,com aniríen 
les clases,com serien els profesors i tot va 
anar rodat.En aquestos anys hem conegut 
molta gent, hem fet nous amics,hem 
aprés,però sobretot, iel que segur que ens 
portaren per sempre és el nostre creixement 
com a persones , i trobe molt important el 
desenvolupament personal en un entorn com
el que ens proporciona un centre públic com 
aquest,on convivim en persones molt 
diferents en tots els aspectes,però que ens 
han aportat molt i és per açó entre altres 
coses,que agraïm als nostres pares i mares 
que hagen triat per a nosaltres l'opció 
d'estudiar en aquest centre.Nosaltres per la 
nostra part continuarem treballant per 
l'educació i tot alló públic i defensant-lo i a 
banda d'aquesta defensa,defensaren un 
canvi en aquesta  societat,on sembla moltes 



vegades que s'han perdut els valors i 
principis de solidaritat,on les persones són 
moltes vegades tractades com a xifres, i on 
prima l'individualisme davant el benefici 
col·lectiu.Lluitarem per un món millor ,per 
arribar a construis utopies que alguns han dit
que són imposibles no obstant,com va dir 
Eduardo Galeano “la utopia está en el 
horizonte.Camino dos pasos,ella se aleja 
dos pasos, y el horizonte se corre diez 
pasos más allá.Entonces  ¿para que sirve la 
utopia?,para eso sirve,para caminar”. Així 
que caminarem cap a la utopia sabent que 
tot está per fer i tot és possible.
Per últim vull agraïr des d'ací el seu treball 
als nostres pares,els nostres profesors,i la 
resta de personal que han fet fantastica la 
nostra estanvia en l'institut,ara que el nostre 
viatge ens porta a nous ports, que ben segur
estarán plens d'aventures i de 
coneixençes.Però no oblidarem aquest on 
tornarem alguna vegada per saludar o per 
recordar aquestos anys, perque sempre vols 
tornar al lloc on vas aprendre a estimar la 
vida. 
Moltes gràcies.


