
Jubilades i jubilats, professors i professores, alumnat de 2n de batxillerat,

famílies...bona vesprada a tothom.

En  un  dia  tan  entranyable  com  el  d’avui  estic  feliç,  gojós,

content,...perquè,  tot  i  les  circumstàncies   que  ens  envolten  i  els

entrebancs que hem sofert durant aquest últim any, hem pogut reunir-nos

ací,  en un vespre tan assenyalat, en el final d’aquest curs 2020-2021. A

més, també sóc afortunat,... afortunat i sortat de tindre davant meu i en

aquest lloc tan especial, a una petita, però meravellosa part, de la història

viva d’aquest incomparable i emblemàtic centre de secundària, batxillerat

i FP bàsica, anomenat Institut d’Educació Secundària Penyagolosa. 

Durant els catorze anys que porto en aquest institut, dos com a director,

he  pogut  viure  i  compatir  experiències  úniques,  extraordinàries  i

inimaginables;  vivències  que no podrien haver sigut  ni  de bon tros  les

mateixes, si no haguéreu estat tots vosaltres al meu costat.  Aquest curs,

entre  tots  i  totes,  professorat,  alumnat,  conserges,  administratives,

personal de cantina i personal de neteja, hem lluitat fort i hem treballat de

valent,...i no deixarem de fer-ho,... i així aconseguirem, que el Penyagolosa

continue sent un referent de l’educació pública de Castelló de la Plana. 

Tot i això, cada curs alguns professors deixen un camí i agafen un altre, ni

millor, ni pitjor,...diferent,...m’estic referint a una xicoteta però majúscula



part  del  nostre  claustre.  Ells  també han lluitat  i  ho  han  donat  tot  per

aquest centre i mereixen un enorme reconeixement:

Rafael Cabrera, Rafa, professor de grec i llatí, tot un erudit de la llengua,

de  les  arts  i  de  les  ciències;  amb  ell  he  compartit  xerrades,  reunions,

pantalles d’ordinador, riallades...un pou sense fons de saviesa i erudició.

Carmen Sanz, Carmen,.. professora de geografia i història i una vertadera i

incansable  lluitadora;  amant  de la  seua professió  i  vocacional  fins  a  la

sacietat, us puc assegurar que ho ha donat tot per l’ensenyament. Empar

Pérez, Empar, professora de geografia i història, implicada i compromesa

des del primer dia amb el Penyagolosa i també molt vocacional, sempre ha

tingut com a interès prioritari el seu alumnat i, a més, l’ha convertit en el

veritable  protagonista  de  totes  les  seues  actuacions.  Desidèria  Amela,

Desi, professora de física i química, morellana de soca, dedicada a la seua

feina del minut u al noranta, sempre constant en el seu treball i amb una

capacitat  innata  per  a  connectar  amb  l’  alumnat.  Rosa  Barrachina,

Rosa,...professora  de  matemàtiques,  una  de  les  persones  més  íntegres

que he conegut mai, sempre amb la veritat per davant i incapaç de defallir

davant  dels  problemes,  a  més  d’una  extraordinària  companya  de

departament.  María  del  Mar  Adiego,  Mar,...professora  de  geografia  i

història,  amant  de  la  seua  terra,  treballadora  incansable,  diligent  i



compromesa amb l’educació, ha fet fàcil el més difícil d’aquesta professió:

saber ensenyar.

Sols em queda dir-vos que us podeu anar amb el cap ben alt perquè heu

deixat  una  gran  empremta  al  Penyagolosa;  ara,  confio  i  desitjo  que

adeliteu tot el que pugueu de la vida, i que sapigueu que aquest centre

sempre tindrà les portes obertes per a vosaltres.  

I si uns ens deixen per uns motius, altres ho fan per uns  altres: m’estic

referint, com no, a l’alumnat de 2n de batxillerat. I és que,...per a bé o per

a mal, la vida continua,...tempus fugit, com diria el nostre gran Rafa,...i no

deixa  d’avançar  i  es  precipita,...i  s’accelera  de  tal  manera,  que  ara  fa

solament sis anys, uns preadolescents d’11 i 12 primaveres entraven per

eixa  porta  per  enfrontar-se  per  primera  vegada  a  tot  un  centre  de

secundària, i a tota una experiència de vida.

Sí, sí, per eixa porta que teniu a la vostra dreta,...els menuts de l’institut,

els  dèiem,...ho  recordeu?...  ;  un  sexenni  més  tard  heu  crescut,  heu

madurat, heu passat de xiquets a adults, heu treballat dur, heu fet moltes

amistats,...i fins i tot,...heu superat una pandèmia, qui ho hauria dit,...No

m’agradaria recordar aquesta generació del Penyagolosa com la generació

que va sofrir  el  COVID,   preferiria  recordar-la com la generació que va

doblegar el COVID; perquè  durant aquestos dos cursos de batxillerat heu

aguantat com a braus, heu evidenciat una integritat sense precedents i



heu demostrat que a vosaltres no us derrota, ni bitxos, ni confinaments, ni

restriccions,...enhorabona per la vostra valentia.

I així, sense adonar-vos, us heu convertit en els majors, en els veterans de

l’institut,  en  aquells  que  serviran  d’exemple  per  a  les  generacions

venidores,...i al temps, heu finalitzat una meravellosa etapa de la vostra

vida.  Una etapa  que  confio no  siga  la  definitiva,  sinó  un  pas  més  per

continuar formant-vos com a persones i continuar aprenent de la ciència,

de  les  arts  i  de  les  humanitats,  i  així  poder  convertir-vos  en persones

crítiques,  responsables  i  lliures,  i  alhora,  capaços  de  trobar  l’equilibri

entre vosaltres i el món que us envolta.

Per acabar dir-vos que aquest centre i el seu professorat no us oblidarà

mai, i espero que tampoc vosaltres ens oblideu a nosaltres..., i si, d’ací uns

anys, us venen al cap vells pensaments i records d’adolescent, espero que

esbosseu un somriure i us digueu en veu alta: jo vaig estudiar a un centre

públic, jo vaig estudiar al Penyagolosa. 

Enhorabona per la vostra graduació, sort a les PAU i moltes felicitats, us

ho mereixeu.


