
    Taradell, juny de 2020  

 

Cada any, per aquestes dates, els membres de l’AMPA es reuneixen per fer balanç de l 
que ha donat de sí el curs acadèmic. En aquesta ocasió, a banda de l’excepcionalitat 
del desenllaç final del curs provocat, com tots sabeu, per la covid_19, també hem volgut 
posar èmfasi en el fet que tres components d’aquesta Junta finalitzen la seva 
col·laboració amb nosaltres. És per aquest motiu que, com a president de l’AMPA, vull 
dedicar-los unes paraules d’agraïment. 

En Nacho López va iniciar la seva participació amb l’AMPA l’any 2014 com a membre 
vocal, i va ascendir ràpidament a vicepresident. La seva energia positiva ha fet que es 
creessin bones sinergies entre nosaltres. Al seu compromís cal afegir-hi l´esforç d’ haver 
de venir des de Viladrau ,  això té molt de mèrit, sobretot a ple hivern.  

La Mireia Segalés, membre de l’AMPA des de l’any 2014, ha desenvolupat la tasca de 
secretària ininterrompudament durant aquests anys. La qual cosa posa en evidència la 
seva responsabilitat i compromís en aquest projecte. De fet ella va ser qui em va 
convèncer d’entrar a l’AMPA, amb la condició que entraríem i sortiríem junts...... Voldria 
destacar, també, la seva aportació a l’hora d’organitzar diferents sortides familiars, com 
la de la Maternitat d’Elna que es va fer possible gràcies a la seva persistència. 

Per últim  i no per menys important, en Jordi Espinàs, del qual en  desconeixem la data 
d’inici a l’AMPA, però sí que sabem del cert que  hi ha dedicat molts anys com a 
president. Als nous membres, sempre ens comentava que “se sabia quan hi entraves, 
però mai quan en sorties”. Aquest dia ha arribat, cal tancar una etapa i suposem  que 
no serà fàcil després de tanta implicació, d’hores i hores incansables dedicades a 
l’AMPA, ens queda el dubte de saber si a les nits dormia.  M’agradaria destacar la seva 
puntualitat, l’humor britànic que sempre l’acompanya, aquella seriositat al  tractar temes 
delicats que impliquen l’alumnat, la iniciativa i il·lusió per encarar nous projectes que al 
final han donat els seus fruits. Treballant aquests darrers anys al costat d’en Jordi hem 
pogut compartir el camí que ell havia traçat, i no en tenim cap dubte que ha deixat 
petjada en l’AMPA de l’IES Taradell.   

Només ens queda donar-vos les gràcies per tots aquests anys de dedicació, 
d’aprenentatge i sobretot d’amistat.  

       

       Gerard Bové 

       President de l’AMPA 


