RECORDANT ELS 10 ANYS

17 de juny de 2017

El temps i una certa perspectiva ens permeten tenir una imatge del què fem i del que
ens ha passat d’una forma, normalment, més mesurada. Certament fa 10 anys de la
vinguda de l’Estel a Vic. Deu anys que han estat un miratge en el que els esdeveniments
i els fets han esdevingut amb una rapidesa sorprenent. Va estar i ha estat un canvi
important que ha provocat una millora significativa en molts aspectes del treball i de la
vida de l’Estel. Millora en els instal·lacions, en els recursos, en l’accés a la comunitat, a
les escoles de la ciutat, etc. I a més, hem aconseguit que l’escola fos més oberta a
tothom, especialment a les famílies.
Però sobretot, voldria recordar el que han suposat aquests deu anys, i tots els anteriors,
per a l’educació dels vostres fills i dels nostres alumnes. Penso sincerament que ells són
els veritables protagonistes de les nostres accions. Han esdevingut el centre de la nostra
activitat i això ho hem aconseguit posant èmfasi en la nostra millora com a professionals,
en la preocupació continuada de proporcionar una educació i unes pràctiques de
qualitat, intentant buscar la complicitat de les famílies, obrint l’escola a la comunitat i,
davant de tot, amb una actitud de respecte i sensibilitat cap a cada un d’ells.
Permeteu-me dir-vos amb tota sinceritat, que quan penso en els anys treballats a l’Estel,
el que sento és un profund orgull. Un orgull i una gran satisfacció d’haver pogut
participar en un projecte que ens ha fet millors, tant a nivell personal com professional,
i que ens ha permès fer progressar els nostres alumnes en les seves capacitats i en les
seves oportunitats d’accés a una vida personal i social satisfactòria.
Que els anys passats ens donin certa calma però, també, l’energia i la força convenients
per fer del futur de l’Estel, dels alumnes i de les seves famílies i, especialment dels seus
somnis, un horitzó més esperançador i brillant.
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