Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS: Mari C. Carmona Márquez

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO: 1991-1994

QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?: B.U.P

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?
Félix. Llengua Castellana 1991-92. 1º BUP. Li agradava Burning, Barón Rojo... sempre
portava una mà a la butxaca per explicar i amb un clauer d’una bola de bitlles negra del
número 8. Era peculiar.
Josep Cid. Llengua Catalana. Curs 1992-93.El recordo com una persona comprensiva i gran
narrador.

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
L’hora del pati, baixaven fins al boulevard i tornaven.
El Bar del Insti, bon lloc de reunions i on vaig aprendre a jugar al guinyot.
El soroll de les aules de mecanografia que estaven al pis sota de tot. Aquell soroll era
emblemàtic.
Amistats noves dels pobles dels voltants, unes perduren encara i altres de les que no he
tornar a saber res més.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA DONAR DURANT LA
TEVA ESTADA AL CENTRE?
Estaven fen classe i vam escoltar molt de soroll i cops a la nostra porta, no vam fer cas
perquè sempre passava algú que donava un cop a la porta i sortia corren. Al final tan insistir
vam obrir i era tot ple de fum negre, no es veia quasi res.Havia un professor que era una
mica coix i al sortir el vam veure que corria com mai!!! S’havia incendiat una caixa de llums
del passadís, tots el alumnes vam ser evacuats. Al dia següent no vam poder fer classe...

DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO?
Per ampliar els meus coneixements. Vaig deixar el estudis al últim curs però 8anys més tard
els vaig continuar en una altra província i em vaig adonar que el nivell que hi havia a BUP
era molt alt. Estava més preparada que la resta dels companys que tenia actualment que
erenmés joves que jo.

A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT?Tèncic comercial d’una empresa de
telecomunicacions.

Ens podies afegir una fotografia de la teva època d’estudiant i una altra actual?

6 de Juny de 1991. Curs 1ºA de Batxillerat.

D’esquerra a dreta des de baix:
Laura Barceló, Abel Fernández, Narcís Miró, Frederic Florença, Xavi Crexenti.
Mireia, Meritxell Bladé, Jordi Calanda, Jordi Bes, Rosa Escribà, Pedro Lechuga.
Mari C. Carmona, Sílvia Argilaga, Cristina Aragó, Rosa Maria Ganso, Isaac Barrao, Noemí Bellmunt. Contxita
(professorad’educació Física).
Ventura (professor d’educació Física).

