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E n s e n y a m e n t

Són molts anys ensenyant, participant en les activitats 
de l’escola, compartint el dia a dia amb molts com-
panys de feina, amb molts pares, i sobretot formant 
molts alumnes. 

Han viscut èpoques diferents, lleis d’educació dife-
rents, canvis socials... La feina de mestra, la d’educar 
en el sentit més ampli de la paraula, no és gens fàcil. 
Però quan es treballa amb convicció, quan preval la vo-
cació, s’aconsegueixen resultats molt satisfactoris. 

De ben segur que les recordarem amb un somriure, 
evocant els bons moments que hem passat plegats.

La Montse i la Maria Rosa han sembrat coneixe-
ments, afecte, estimació... Per això només els podem 
dir: gràcies, moltes gràcies!

La Montse i la Maria Rosa a l’escola, un dia d’aquest seu darrer curs

Maria Rosa Carrera i Montserrat Rodà es jubilen

A la Montse i la Rosa, a la Rosa i la Montse

Passa volant el vent de l’existència
i l’arbre de la vida es ramifica
en llaços imparables de vivències
que teixim dia a dia, en família o a la feina.

Però la vida és forta i ens empeny endavant,
i és un goig retirar-nos sense haver perdut mai
la innocència del nen i el seny adult que el vetlla.
És un goig envellir quan donem el millor
i podem compartir un profitós trajecte.
   
És això el que heu deixat i el que ara us emporteu
a l’àlbum de records dels anys d’ensenyament:
un llistat de confiança, d’esforç i de deler
que no té altre valor que l’amistat
i l’amor als infants i a la docència.

A partir d’aquest curs, Rosa i Montse, tindreu
aquell temps afegit que tant ens manca.
No cal dir que ha valgut la pena compartir
tants instants d’il·lusió i tants projectes fets
i, fins i tot, moments de petits desencerts
que ens donen força nova per retornar a la vida.

És un goig no dir adéu sinó per sempre més,
sabent que sou aquí i que cada instant que creix
només és un reflex dels actes que hem sembrat tots junts,
amicalment, de manera entranyable. 
   
NÚRIA ESPONELLÀ
ESCRIPTORA I EX-MESTRA DEL CEIP FRANCESC CAMBÓ DE VERGES 

El dinou d’abril passat, Martí Aiguabella va participar en la final del Concurs Musical de França, a París. Malgrat 
que tot just era la seva segona participació en el concurs, el resultat no podia ser més esperançador, ja que de 
més de vint finalistes va ocupar un dels llocs d’honor, superat només per dos nois bastant més grans que ell.
El concurs d’aquest any va començar amb una fase prèvia a nivell 
europeu. En l’eliminatòria prèvia de l’Estat espanyol, feta a Girona el 
15 de març, en Martí va aconseguir brillantment la seva classificació 
per a la gran final de París, amb la qualificació de tres bien en la 
categoria de débutants, nota que va repetir a la gran final.
La disciplina en la qual va participar fou Piano Rythms, i interpre-
tà de manera molt moderna i amb molt de swing la peça que 
l’organització del concurs havia escollit per a la seva categoria.
Martí Aiguabella estudia piano a l’Escola de Música de Palafrugell 
i, pels progressos i el nivell que va aconseguint, no trigarem gaire 
a veure’l dalt d’un escenari delectant-nos amb la seva música.

Martí Aiguabella i Ferrer, finalista a París

JORDI ROCA

LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CEIP FRANCESC CAMBÓ
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