Jo vaig treballar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS:
Alfons Argilaga Masip

CURSOS EN QUÈ VAS TREBALLAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO:
Setze cursos, des de la implantació de l’ESO fins a la meva jubilació (1996-2012)

QUINA VA SER LA TEVA TASCA A L’INSTITUT?:
Professor de Llengua Catalana i Literatura a 1r cicle d’ESO i els dos primers cursos,
(96-97 i 97-98) com que estàvem repartits entre Móra d’Ebre i Móra la Nova i
anàvem curts de gent, també vaig fer una mica de Ciències Socials i Plàstica.

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Un grat record: les bones amistats, la complicitat amb els companys, les enceses
discussions a la sala de professors, les divertides sortides amb alumnes... i també les
paelles, les calçotades, les clotxes i els dinars de fi de curs i de Nadal amb nadala
adaptada inclosa... Encara es fan?

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA DONAR DURANT
LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
No sé si arriben o no a la categoria d’anècdota, però successos curiosos o incidents
durant setze anys de classes, molts, com ara aquell dia que un alumne es va adormir i
vam fer tota la classe, alumnes i professor, en un to suau de veu per no despertar-lo,
pobre... o aquell altre dia que estava a classe esperant els alumnes i no venien i ja em
pensava que m’havien muntat una vaga i resulta que m’havia equivocat de dia i no
tenia classe... o quan em quedava afònic i havia de fer tota la classe per mímica i a la

pissarra... o quan, en començar un curs, entre totes les cares noves, en veia alguna
que em semblava reconèixer i després resulta que era la filla o el fill d’algun exalumne meu de feia una colla d’anys...
ON VAS ANAR AL MARXAR DE L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
A casa meva, a Móra d’Ebre, a escassos 200 metres de l’institut; sento el timbre cada
dia i veig passar les onades d’alumnes a les hores d’entrada i sortida i també algun
alumne escadusser fora de l’horari establert.

QUÈ N’ÉS DE TU A L’ACTUALITAT?
Vida de jubilat... i no m’avorreixo gens.
Dedico moltes estones al meu hortet a Garcia i quan passo per davant de l’Institut
segueixo pensant en els bons companys/es i amics/gues que encara hi ha dins.
Ens podies afegir una fotografia de la teva època a l’institut Julio Antonio i una altra
actual?
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