ADEU Escola LANASPA – GIRALT

Perdoneu l’atreviment, però tenia la necessitat d’acomiadar-me de l’Escola, ja
que han estat anys i moltes hores defensant des de l’Ampa el projecte d’Escola i
la participació dels pares.
La veritat és que tinc la sensació d’aproximar-me al que tantes vegades he
menystingut dels avis: “sembla que fos ahir que …”
Doncs si, sembla que fa 4 dies que entràvem amb molta il·lusió amb el nostre
fill Bernat al projecte de l’Escola Lanaspa. D’això fa ja 13 anys. I 12 que va
entrar la Clara. I enguany marxa la filla petita, la Dèlia, i tanquem
definitivament l’etapa; dels quals he estat uns 8 anys com a president d’una
ampa viva.
L’Escola és un cicle com a pares: comences expectant, després t’involucres més
i finalment el llarg passa a curt termini ja que la mirada prioritària és la ESO.
Segur que s’ha complert la dita de que el tercer fill va sol; ja que els darrers 3
anys la meva implicació ha baixat molt; sigui per ser la ·3ª filla (és lleig dir-ho
però és lo habitual ), per la feina fora Terrassa o per la meva progressiva
mancança visual. El cas és que ho he mirat de lluny, amb certa melancolia.
El fet és que amb el darrer fill a 6è tens un peu i mig fora, i et sens una mica
forani a l’escola ja que quan tenia els 3 fills coneixia a la gran majoria, i ara sols
els de 6è i algun curs de sota .
Segur que es poden fer les coses millors i tot és millorable; però el rellevant és
sumar, ser constructiu i fer pinya per la millora integral de l’educació de la
nostra canalla.
Lanaspa ha deixat segur la seva empremta als nostres fills, i espero que
nosaltres hàgim deixat la nostra petjada a l’escola.
Com sabeu molts, jo soc de l’opinió que no es tracta sols d’exigir, si no de
donar el que pugui cadascú perquè els fills rebin el més possible. I no parlo sols
d’educació reglada o temes materials, si no de valors, ànima i esperit Lanaspa.
Per tant, animo a participar constructivament amb que pugui cadascú en fer
més Escola; que al cap i a la fi és fer més Persones de futur la nostra quitxalla.
Nosaltres ja canviem d’etapa i ja tenim nous reptes en ESO, Batxillerat, CFGS o
Universitat, i, en res, temes laborals. Distrets estarem. Malgrat totes aquestes

novetats, segur que Lanaspa restarà en una part dels cors dels nostres fills per
sempre.
Per últim, donar les Gràcies a tots els Mestres, gràcies tots els que van fer
equip Ampa amb mi, gràcies pares i mares,… gràcies a tots els que heu
participat en l’educació inicial dels nostres fills. Gràcies per aportar el vostre
granet de sorra a l’educació i creixement dels fills.

Una abraçada per sempre,
Pep Santacana i Família

