Jo vaig estudiar a l’institut
Julio Antonio
NOM I COGNOMS: Pilar Carballo Quintas

CURSOS EN QUÈ VAS ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO: 3r BAT, COU i 5è FP Administratiu.
QUINS ESTUDIS VAS CURSAR-HI?: Diplomatura de Ciències
Empresarial i Llicenciatura d’Administració i Direcció
d’Empreses.
DE QUINS PROFESSORS-RES GUARDES ESPECIAL RECORD?
PER QUÈ?
De la Antonieta Bladé i de la Remei Ardèvol. De totes dos
per creure en mi i donar-me tota la seva confiança.
Molt especialment de la Remei perquè ella va ser el punt de
partida de tot el que vaig aconseguir acadèmicament
posteriorment. Perquè fa ver que els estudis tinguessin un
sentit per a mi, per orientar-me amb encert, per estar
sempre el meu costat, per valorar-me com no ho havia fet
cap altre docent, per animar-me en els moments difícils, per
la seva paciència, perquè han passat els anys i hem seguit
coincidint per motius professionals i el seu suport ha
continuat sent incondicional i.... per un infinit de fets que
han fet que per sempre més quedi al meu record el nom de
la Remei lligat a una gran estimació personal i respecte
professional.
Gràcies Remei, per tot, espero que continuïs formant part
de la meva vida per sempre.
QUIN RECORD GUARDES DE LA TEVA ESTADA AL CENTRE?

Més que del centre com a tal, els meus records van lligats a
persones i moments, però és cert, que després d’haver
estat pensant uns minuts.... realment tot el que recordo és
molt satisfactori.
POTS EXPLICAR ALGUNA ANÈCDOTA O FET SIGNIFICATIU
QUE ES VA DONAR DURANT LA TEVA ESTADA AL CENTRE?
Guardo moltes anècdotes. Formar part del grup d’amics de
Francesc Farnós, l’Alfredo de Gandesa o el Marcos Nogales
dóna per a moooolt, però d’entre els que es poden
explicar...... destacaria l’haver guanyat un concurs de dibuix
per promocionar i donar a conèixer l’Institut amb el meu
company Francesc Farnós de Rasquera. El cartell no es va
acabar publicant mai. El motiu totalment justificat....
jajajajaja
DE QUÈ ET VA SERVIR ESTUDIAR A L’INSTITUT JULIO
ANTONIO?
De trobar a una profe com la Remei Ardèvol.
A QUÈ ET DEDIQUES A L’ACTUALITAT? Per fi puc dir que jo
també sóc profe.... jajajaja....

Ens podies afegir una fotografia de la teva època
d’estudiant i una altra actual?
No en conservo cap.

