
 

La nostra història conjunta va començar fa quatre anys, quan vam arribar a l’ESO. En aquell 

moment solament érem nens que es passaven el dia jugant. Des de llavors hem viscut 

moments bons i dolents, com sempre passa en la vida. Tot i així, ens ha servit per formar-

nos i entendre la realitat una mica millor. Durant aquest camí hem tingut amics que han 

marxat i que han tornat. També hem conegut nous professors i tots junts ens han fet canviar 

d’una manera o altra. Sabem que a vegades podem ser una mica insoportables, però hem 

intentat donar el millor de nosaltres. Sabem que us hem fet patir en certs moments, però 

sempre ha estat possible tirar endavant.  

 

Segurament per alguns de vosaltres serem un curs més com qualsevol altre, un grup 

d'adolescents que no sabeu com carai ha arribat a parar en aquest lloc o un malson complet 

durant un curs (o més) sencer. D'altres, en canvi, ens arribareu a tenir una mica de carinyo i 

intentareu no guardar rencor. Tenim el fet que som difícils d'aguantar completament 

present, i en qualsevol dels casos esmentats anteriorment us volem agrair que hagueu estat 

al nostre costat i ens hagueu ajudat amb el que heu pogut. 

 

Certes persones ens han marcat durant aquesta etapa i han perdurat en una raconet del 

nostre cor fins el dia d’avui i segurament, per un temps molt més extens.  

● Ens emportem amb nosaltres personalitats extravagants com la del Xavier Sàez qui 

malhauradament va marxar  en busca d’expandir la seva influència com a 

professional i exercici la feina de “puto amo” arreu de les terres lleidatanes. Però 

tranquil Xavier encara que siguis a 53 km, estem segurs que sempre serem les teves 

merdetes preferides.  

● També tenim present la dolça companyia que ens va brindar la Núria Planellas 

durant tres anys. Tres anys plens d’amor a la lectura i un cert sentiment matern cap 

a tu, Núria.  

● Quatre anys moblant de coneixements i ornaments enriquidors el pis que ens vam 

comprar a primer d’ESO i per fi haver aconseguit el xalet dels nostres somnis gràcies 

a tu, Pilar.  

● Sens dubte, les classes de francès amb la Madame Garigà ens han servit  per 

comentar una mica la jugada, allò anomenat cotilleos que han estat sempre tant 

interessants. Merci beaucoup Garriga per les simulacions del Sàlvame Deluxe i 

sobretot per ensenyar-nos a administrar “los quartos de la casa”. 

● Aprofitem també per esmentar la gran energia i motivació del Jordi Trilla, ara sabem 

on acudir quan ens quedem sense el RedBull o el Monster.  

● O Sònia, no llores más por mi (ENTONAR COM LA CANÇÓ DE OH SUSANA). Mil i 

unes gràcies per les classes de Country que ens han servit fins i tot en terres 

londinenques. 

● I pels del fondo de la sala, qui no veieu bé les nostres precioses cares, ACLUQUEU-

VOS nais, com ens recorda el nostre amic Vicenç. 

● “A on hi ha vida hi ha art”, com bé ens va fer veure la Montse, qui ha aconseguit que 

cadascú de nosaltres s’exhibís de la seva millor manera i ens ha fet veure la bellesa 

del món que ens envolta i les possibilitats que aquest ens dóna, tant en l’art com en 

qualsevola altra situació. 

● El que sí podem afirmar és que la sordera ens ha tocat grossa, no ens culpareu si 

anem al GAES, perquè entre les claus de la Ramona i el xiulet de la Sònia… ai els 

verbs irregulars… que qui me’ls suspengui, el tiro per la finestra! Que si lo workbook, 

l’students book i la llibreta... amb tantes coses no sé on anem a parar. 



 

● Ei Regué...Que si los porters, que si los orangutans i les nòvies... acabarem sent 

unes personetes ben parides cagonde! Que al final ens tirarem amb tirolina i ens 

posarem a calcular hipotenuses i angles. 

● Escolta Castellà,tanta biologia i tanta piramide alimenticia pero després mira com et 

fots de nocilla! 

● Tresa,tanta història ens has ensenyat, que de mitja existènca humana ens hem 

enterat. 

 

I per finalitzar de la Isabel Sorribes, de l’Anna Guilla, de la Maria Aguilar i la Mireia Orlarte 

cal parlar: encara que ens ha costat, a final de curs finalment hem arribat. Pel que fa a 

vosaltres els ovaris molt bé us els heu col·locat.Ens heu controlat i donat algun que altre mal 

de cap. Però tot i així, cal reconèixer que no és fàcil aguantar un grup d’adolescents que no 

paren d’emprenyar. Gràcies (ara, no digueu que no utilitzem prou la paraula) per tot el 

vostre ajut i tots els cops de mà que ens heu donat, assegurem que han servit o serviran de 

molt en algun que altre moment determinat. 

 

I gràcies als qui han quedat per esmentar per haver estat una estona amb nosaltres durant 

aquesta etapa aparentment tan llarga, perquè heu estat també molt bons exemplars! 

 

Crec que no només estem dient tot això per els professors ni per nosaltres. Ja que estem 

aquí a dalt, aprofitaria per parlar per a tots aquells que encara us falten alguns anys 

d’institut. No ens passarem dient que és molt complicat, perquè realment hi han coses molt 

pitjors, ja us ho diran els de 2n de batxi, però sí que en aquesta època tots passem baixons, 

ganes de deixar-ho tot i odiar a tothom. Però per això hem de saber veure’ns en un futur i 

aferrar-nos a allò que esperem de nosaltres mateixos, no el que esperen els altres.  

 

Però tot i ser un curs molt especial i amb certes peculiaritats quedarem en els vostres 

records i quan penseu en nosaltres somriureu a causa de les estrafetes i els tants instants 

de ràbia que us vam obligar a passar. 

 

Infinites gràcies a tots els que ens heu ajudat a passar per aquests anys de coneixement i 

heu creat records juntament amb nosaltres. Com cada any, us desitgem un esplèndid estiu i 

molts i molts bons moments. Això no es un adéu per sempre sinó que un fins al setembre. 

I QUE VISCA L’INS ELS PLANELLS I VISCA QUART D’ESO! 

 


