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ALEX: Bona tarda a tothom! 

Avui, 25 de juny  celebrem la nostra esperada graduació.  

ALINA: Ha arribat el dia de dir adéu a una etapa molt important per a la 

nostra vida. No obstant, volem fer un repàs d’aquests 4 anys, que encara 

que no ho sembli, han estat molt intensos.  

JUANJO: De tants moments viscuts, volem compartir i recordar algunes 

anècdotes.  

IMAN: Val a dir que, la nostra promoció no ha estat especialment 

treballadora, la desesperació per dormir ens va portar a  convocar una 

vaga imaginaria, la qual cosa va comportar conseqüències, sancions, 

trucades a les famílies... 

JUDIT: Ja posats en el tema de les sancions, no en podem oblidar una de 

memorable, recordeu: 1r d’ESO al Tibidabo?  

LORENA: Però no tot ha estat transgredir...  

Un dels pilars més importants durant aquests quatre anys han estat, a 

banda de la família i els amics, se’ns dubte els profes...  

IVETTE: Cadascun d’ells ens han aportat diferents punts de vista i ajudat 

a la seva manera. 

ALBA: Anabel! La nostra directora! No tots tenim el plaer de conèixe’t  

bé, però fas una gran feina.  

LORENA: Sílvia gràcies per tot el que has fet per nosaltres, per 

aconsellar-nos i sobretot guiar-nos pel bon camí.  

IMAN: Pinós, “Hola bon dia què tal?”   

Ángel, és el teu torn, ja hem après la idea: “las mates requieren 

concentración”... Pijoan felicitats, ja et queda menys per jubilar-te. Bon 

aniversari!  
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ALEX: Nati, camon, you are the best DJ!!  

Ai Antonia Antonia, “tens una mala nota, parlem-ne!” Sempre et 

recordarem corrents per l’institut.  

ALINA: Marie, aixina seràs tu la que pagaràs “el pato”...  

Hola Herreros et donem les gràcies per traumatitzar-nos amb els teus 

vídeos, hem arribat a la conclusió de que és millor no sortir de casa.  

JUDIT: Isabel tot l’any amb tu i encara no sabem pronunciar el teu 

cognom.  

Guardeu els mòbils, entrepans i motxilles enrere, que comença la classe 

de català, diu la Míriam dia si dia també.  

ALEX: Guiteras “ets el puto amo”, encara que no ens aprovis sempre et 

portarem al nostre cor.  

Horrillos “tienes tu parte correspondiente”. 

IVETTE: Joselu, gràcies per batejar-nos cada setmana amb un nom 

diferent, a partir d’ara seràs mossèn Joselu. 

Maria Josep: toc, toc, toc...  Tu i l’esborrador... 

ALBA: Agustí: el nostre tutor incansable, sempre a prop, sempre 

present, sempre amb un somriure, sempre ferm... Has confiat en 

nosaltres fins el final. Tot i les discussions no has llençat la tovallola en 

cap moment, sempre buscant la part positiva, amb el punt d’humor just, 

quines imitacions! Moltes gràcies per l’oportunitat, mai t’oblidarem! Ets 

un crack! 

JUANJO: Marta: especialista a desembolicar la troca, sempre tirant del 

fil fins arribar a l’origen de les coses. Sempre analítica, dolça, molt 

sensible i passional. Boja pels materials de rebuig, sempre inventant. No 

hi ha problema que no tingui solució, la gran mama, seguint la pista. 

Moltes gràcies! T’estimem molt, qui ens estarà al darrera a partir d’ara? 
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IVETTE: Mamma mia! Che ragazzo molto bello! 

LORENA: con sus airmax,  

IVETTE: con esos ojitos azules que nos vuelve a toas locas...  

LORENA: me pongo celosa ehh... I queda en pie nuestro cafelito cada 

quince dias y la bicicletada. 

IMAN: Hem de dir-te també unes “cosicas” més, no hem fet el càlcul 

exacte de totes les hores que hem compartit amb tu, però el que sí 

sabem és que amb el pas del temps t’has tornat cada cop més important 

per a nosaltres. 

ALINA: I què? Has preparat algun dels teus comentaris ocurrents per fer-

nos pujar els colors davant nostres famílies?  

JUDIT: Només resta un comentari: ets molt GRAN, no sols com a 

professor sinó també com a persona. Ha estat un luxe compartir aquest 

temps amb tu, moltes gràcies, T’ESTIMEM!!! 

LORENA: NATALIA Y JOSEP: Sois nuestros segundos papis, habeis 

sabido soportarnos, que eso ya es difícil, sentimos ser tan pesadas,  

IVETTE: Era por una buena causa. Natalia, nos debes una fiesta eh! Os 

hecharemos mucho de menos. 

JUANJO: Famílies ha arribat el vostre torn.  

Esperem que us sentiu especials, aquesta festa també és per a vosaltres.  

ALEX: Gràcies per acompanyar-nos durant aquest llarg camí. Sense 

vosaltres no hagués estat possible. Tot i els mals de cap que us hem 

provocat, com sempre heu estat a l’alçada de les circumstàncies, amb 

tones de paciència. 
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ALBA: Tot i que, no ens ho heu posat fàcil, també guardem un recull 

d’anècdotes familiars, qui no ha sentit en alguna ocasió la típica frase: 

“com no aprovis veuràs” o si no aproves no vas a Italia, avui no tens 

deures, no has d’estudiar, el ...  

LORENA: O les relacionades amb l’edat, discussions per tot: pel 

maquillatge, per la roba, per les companyies, per l’hora d’arribar a casa, 

que si estem a l’edat del “pavó”... Uff! No acabaríem mai. 

JUDIT: Volem però, que continueu formant part de la nostra història i ens 

acompanyeu en la construcció del nostre futur, com ho esteu fent en el 

present. SOU ELS MILLORS, MIL GRÀCIES PER TOT.  

IMAN: Les amistats durant l’ESO han estat moltes i diverses. Hi ha que 

són de tota la vida i que seran per sempre.  

IVETTE: D’altres que han sorgit aquí, companys de classe que han acabat 

sent imprescindibles. Gràcies a tots per fer aquesta etapa més divertida. 

ALINA: I el futur mmm, qui ho sap!  

Podem dir que serem un popurri, hi hauran des de militars fins a metges, 

passant per mestres i fent una parada en els químics.  

ALBA: El que està clar és que tots volem el millor, treballarem per seguir 

endavant i aconseguir les nostres fites.  

JUANJO: Quan passin els anys, recordarem aquest moment d’una 

manera especial i podrem observar quin ha estat el resultat del nostre 

esforç.  

TOTS: GRÀCIES PER LA VOSTRA PRESÈNCIA, ARREVEURE! 

 


