Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, avui hi ha quatre
definicions que us afecten de ple:
1. Promoció: Conjunt de persones que han estat promogudes a un grau.
2. Graduar-se: Concedir (a algú) un grau o títol en un centre educatiu.
3. Batxiller: Persona que ha rebut el grau que es concedeix en finalitzar
l’ensenyament secundari complet.
4. Institut:

Establiment

on

s’imparteixen
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o

superiors.
Si fem una composició més o menys rigorosa amb aquests quatre termes, el
resultat és que la promoció d’alumnes 2012-2018 acaba de graduar-se obtenint
el grau de batxiller a l’Institut “Cal Gravat”.
En canvi, si fem una composició més col·loquial d’aquestes definicions, el
resultat podria ser: “Colla d’amics, col·legues o companys –alguns més que
altres, o en diferents profunditats d’amistat- que, per fi, han aconseguit acabar –
alguns amb penes i treballs- els seus estudis d’ESO a Cal Gra”.
I a aquesta definició hi podríem anar afegint moltes i moltes coses...


Que el 2012 éreu una colla de criatures de 12 anyets que us creieu i us
veieu grans pel fet de començar l’institut, però que entràveu una mica
espantats en aquesta casa perquè, dit i fet, éreu els més petits. I és aquí
dins on realment heu crescut de cos però, sobretot, en coneixements.



Podríem afegir... que anar a l’institut impressionava molt, però que tot
quedava més suavitzat quan entràveu en aquelles “cargoleres” que
donaven un ambient tan acollidor i que, de ben segur, us van permetre
crear complicitats entre vosaltres, que avui encara perduren.



Podríem afegir... que estar sota les “ordres” del Toni Massegú feia
respecte perquè era tota una autoritat a qui pocs gosaven desafiar, però
que tant vau trobar a faltar quan va marxar.



Podríem afegir... que estar sota les “ordres” de l’Elisa Altimiras rebaixava
la tensió –potser perquè és una dona i la presència femenina sempre ho
alleugera tot una mica- però que imposa un gran respecte i que molts
trobareu (trobarem) a faltar.



Podríem afegir... que havent rebut la influència –per bé o per mal,
segons els casos- de tants docents no passarà desapercebut per les
vostres vides. Són uns grans professionals, entranyables, pacients,
vocacionals i apassionats, que han marcat la vostra vida i que hi
retornaran moltes més vegades del que ara podeu arribar a imaginar.



Podríem afegir... que estar acompanyats per tot el personal del vostre
Institut –perquè és el VOSTRE- ha estat una gran sort per nosaltres –els
pares- i, sobretot, per vosaltres. I és necessari que ho sapiguem
reconèixer, valorar i agrair. Tots junts hem fet un bon equip!

I encara podríem afegir moltes més coses dels vostres sis anys a “Cal Gravat”,
però és millor que cadascú es pensi les seves, les personals, les que no voldrà
oblidar mai, les que voldria oblidar per sempre...
A partir d’ara comenceu una nova etapa, nous reptes, noves amistats, nous
professors, nous coneixements, noves experiències... però al costat hi tindreu
sempre uns acompanyants fidels: les velles amistats, les experiències
acumulades, els coneixements adquirits i l’amor incondicional dels vostres
pares.

Que tingueu molta sort, energia i valentia per tirar endavant aquesta nova vida!

Felicitats a tots, i moltes gràcies a tot l’equip de “Cal Gravat” que ha fet possible
que ara estiguem aquí.
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