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CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO:
1r, 2n, 3r i 4t d’”ESO”, 1r de “Batxillerat” i CFGM
d’”Explotació de Sistemes Informàtics”.

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD?
PER QUÈ?
Seria injust nombrar algun professor/a, van ser moltíssims i
tots ells van fer gala de professionalitat i bon afer amb mi i
els meus companys.

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Són moltíssims. Tota la època d’adolescència l’he passada
en aquest centre, que m’ha vist créixer des dels 12 fins als
21 anys. Començant per les noves amistats dels diferents
pobles de la Ribera fetes a la “ESO”, el tracte proper i
familiar rebut per part del professorat, l’esforç d’aquest per
facilitar-me les coses i guiar-me en el món de l’estudi i
posteriorment laboral, defensar el nom del centre en
esports com el futbol sala, excursions diverses... en fi, un
grapat de bons records que m’inunden quan entro al centre
i, per exemple, em trobo fotografiat en les orles penjades a
les parets contigües de la sala de professors.

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU
QUE ES VA DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Com ja dic, són molts els afers i anècdotes viscudes durant
la meva llarga etapa al centre. Per exemple, quan cursava
1r de “Batxillerat” (per primer cop), tocava fer el viatge fi
de curs a Mallorca, cada any havia estat així amb tots els
cursos... fins aleshores. Diferents motius van fer que ens
quedéssim sense viatge quan ja estava gairebé tot encarat.
Una llàstima.
Llavors, vaig repetir 1r i, al segon any, es va canviar el
destí. El nou viatge fi de curs (un encert segons el meu
parer), fou Roma. El viatge el férem íntegrament amb
autocar. Més de 12 hores de viatge que van fer familiaritzarnos (encara més) amb els nostres companys i, també, amb
els professors que ens acompanyaven. Una experiència que
la recordaré tota la vida.

DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO?
Crec que va ser l’escola de la meva vida (la segona, si
contem anteriorment el Lluís Vinyes). Més enllà d’encarar el
meu futur laboral, em quedo amb els valors que allí vaig
saber aprendre en conèixer a tanta gent diversa. Crec que
allí vaig passar de nen a adolescent, un canvi normal en
l’etapa d’una persona, però mollejat per la nova situació i
les noves persones que t’envolten.

A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?
Tot i que actualment estic parat, sóc “Tècnic en Prevenció
de Riscos Professionals”.

Ens podies afegir una fotografia de la teva època
d’estudiant i una altra actual?
Sí, com no.

Foto realitzada el dia 8 de maig del 2005.

Foto actual, realitzada el 16 de setembre del present any
2016.

