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Imatge d'un moment del lliurament de la Medalla de la Vila a l'Institut Castellar,
que van recollir diversos representants del centre.

Un centenar de persones van assistir dijous al vespre al lliurament
de la Medalla de la Vila a l’Institut Castellar

Divendres 7 de setembre de 2018
Programes| Festa Major de Castellar del Vallès 2018

L’acte, que es va celebrar a l’Auditori, s’emmarcava en la recepció
institucional a les entitats que cada any es porta a terme per Festa Major

Un centenar de persones van assistir ahir al vespre a la recepció institucional a les
entitats del municipi, un acte de reconeixement a la tasca que les associacions duen
a terme de forma desinteressada a la vila que es porta a terme cada any en el marc
de la Festa Major.

L’acte va tenir com a element central el lliurament de la Medalla de la Vila a
l’Institut Castellar, després que el centre educatiu hagi celebrat el curs passat el seu
trentè aniversari. Els encarregats de recollir aquesta distinció de mans de l’alcalde,
Ignasi Giménez, i del regidor de Cultura, Aleix Canalís, van ser l’actual director de
l’INS Castellar, Francesc Gallardo, tres exdirectors, Josep Blasco, Lydia Tuà i
Jaume Quera, i una exprofessora membre de l’equip docent fundador del centre,
Maria Pujol.

En el torn de parlaments, Gallardo va manifestar que “és un honor rebre aquesta
medalla”, i va destacar que “el mèrit d’aquest reconeixement és de tots els
professors que han format part dels diferents claustres del centre”. En les seves
intervencions, la resta de representants de l’INS Castellar van coincidir a remarcar
el “caire universal” de la medalla, en el sentit que “és una medalla que ens la
mereixem tota la població de Castellar perquè tots i totes estem o hem estat
implicats d’una manera amb l’altra amb l’Institut”, tal com va comentar
l’exdirector Josep Blasco.

Precisament, el concepte d’implicació, tant dels alumnes com dels professors, de les
famílies, de l’Ajuntament i dels Serveis Educatius va ser un dels més remarcats. En
aquest sentit, Maria Pujol va comentar que “aquesta implicació de tothom és el
que defineix el que ha estat, és i espero que continuï essent l’INS Castellar”,
mentre que Lydia Tuà va assegurar que aquesta idea d’implicació i compromís “ha
marcat i continuarà marcant la trajectòria de l’Institut”. Per la seva Banda,
Jaume Quera va voler dedicar un agraïment “sobretot a la comunitat educativa,
perquè gràcies a ella l’Institut és un lloc de referència”.
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Finalment, l’alcalde de Castellar va apuntar que “amb aquest acte de
reconeixement ens agradaria posar en valor l’ecosistema educatiu que tenim al
municipi, la qualitat de la seva educació, que hem de ser capaços de poder
conservar”. I va afegir: “tenim uns serveis educatius excel·lents que formen
persones sensibles i amb sentit crític”. A més, Giménez va tenir unes paraules per
al personal no docent, “una part important perquè funcionin els centres
educatius”.

El lliurament de la Medalla de la Vila, que s’havia de celebrar als Jardins del Palau
Tolrà, que va ser la primera seu de l’Institut Castellar, es va haver de traslladar a
l’Auditori Municipal Miquel Pont a causa de la pluja. L’actuació de la coreògrafa i
ballarina Carme Martí, prevista en el transcurs de l’acte, es va haver de suspendre, i
tindrà lloc aquest vespre, just abans de la cantada d’havaneres a càrrec d’Els
Cremats que començarà a les 22 hores als Jardins del Palau Tolrà.
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