Jo vaig estudiar a l’institut Julio Antonio
NOM I COGNOMS: Maria Antonia Liviano Campos

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO:del
octubre del 1971 fins al juny del 1975

QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?: 4º ,5ª 6º de Batxiller i COU

DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD? PER QUÈ?. De
Don Anselmo , Dª Valvanera, Don Pedro,Mari Carmen Roman, Manolo
Quintana, La Mari Pau, Mossen Santiago, Jesus Pardo, Merçe Pons,
Conxita de llatí, Cerdá, Victoria de mates, Lluisa i el psicoleg, Angel de
dibuix........
M’agradava com ensenyava Química Don Anselmo, recordo l’últim
examen de Dª Valvanera :”Personalidad del hombre medieval a traves de
su arte “.A Don Pedro el recordo nomes com a director . M’agradava
molt la literatura i les classes de la Roman que sempre esperava un fill.
De Quintana recordo exàmens amb finestres baixades escoltant el
concert al Olimpià de Paris de Paco Ibañez i traduint al francès les lletres
de les cançons. A la Mari Pau tocant el piano i cantant Tinc una
barraqueta.....o fent impossibles manualitats . Mossèn Santiago i la
llibreta de reli sense anelles, el casament de Jesús Pardo, les odiades
mates de la Pons i de la Victoria , com els nois deien que les noies
copiàvem a “pierna suelta “a les classes de Cerdá, la LLuisa i el coupé
blanc, l’orientació Professional de Antonio el psicòleg, els suspensos de
dibuix tècnic del Angel .......

QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?Els records que
tinc son bonics, de amics, de ganes de aprovar, de rialles i festes.

POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU QUE ES VA
DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE? El primer atur. Ens vam
negar a entrar al institut . També el fet de plantar els arbres .

DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO ANTONIO?Crec que
vaig rebre una bona formació acadèmica , hàbits d’estudi. Va esser fàcil
per mi adaptar-me a la facultat de medicina desprès.
No vaig aprendre a escriure amb català.

A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT? He fet de metge i missionera
durant molts anys a països com Haití , India , Rep Dominicana. Ara soc la
capellana de la presó de Logroño i coordino un equip de 50 voluntaris.
També soc membre de un Patronat de la Fundació NPH que treballa amb
nens a 9 països de Amèrica .

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

actual?

