Ensenyament
La Conce es jubila
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Concepció Nadal i Coloma és la mestra que fa més anys
que és a la nostra escola, exactament trenta-set, tot un rècord.
Vergelitana fins al moll de l’os, defensora de tot allò que
enorgulleix el poble de Verges, sigui la Processó, la Sopa
o Lluís Llach per posar tres exemples significatius, i el seu
coneixement dels alumnes i de les corresponents famílies,
de les persones de l’entorn, no sols de Verges sinó també
dels pobles del voltant, ha estat un valor molt important
per a tots.
De la Conce podríem destacar moltes coses: una persona amb les idees clares, sobretot sincera, planera en el tracte, d’una memòria destacable –conèixer noms i cognoms
de la majoria d’alumnes no és fàcil, com tampoc no ho és
recordar la majoria dels qui han passat per l’escola des que
ella hi fa classes– i, en concret, parlant del tema que ens
ocupa, mai, mai no ha escatimat un esforç perquè l’escola
funcionés el millor possible.
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Ha passat per tots els cursos, ha ensenyat nens de totes les edats, de pàrvuls fins a catorze anys (abans vuitè
d’EGB). Quan va arribar, li va tocar una classe amb cinquanta-sis alumnes d’infantil. Us imagineu avui dia una
aula amb tants alumnes? Impossible! També ha impartit
tot el ventall de matèries: pensem que fa anys els mestres
havíem de ser molt més polifacètics; després van anar introduint-se les especialitzacions. Però si en una assignatura
ha destacat, ha estat en l’ensenyament de les matemàtiques. Més endavant comento què ens n’han dit, els alumnes, al respecte.
Vull remarcar els anys que m’ha acompanyat en la responsabilitat de l’Equip Directiu de l’escola. Des que li vaig
demanar que fos la secretària; juntament amb la Montse Rodà, que era la cap d’estudis, vaig trobar un suport
ferm, inequívoc, molt cohesionat, que va permetre tirar
endavant el projecte, que no era altre que fer que l’escola
de Verges fos un referent de centre de qualitat, que els
alumnes i els ensenyants, així com les famílies i el personal no docent, se sentissin satisfets d’estudiar i treballar al
cole Francesc Cambó. Els objectius en educació mai no
es podran assolir del tot, però el fet que la gran majoria
d’exalumnes portin els seus fills a l’escola, encara que de
vegades en tinguin una altra més a prop, pot ser-ne un bon
indicador. Sabeu qui anava a engegar la calefacció després
de les vacances? Qui obria l’escola quan portaven paquets
en cap de setmana? Qui hi arribava primer si avisaven d’algun problema? Qui resolia qüestions del menjador que no
acabaven de rutllar? Doncs la Conce.
Portar els comptes no és la il·lusió de la majoria de mestres, és una tasca feixuga i que requereix concentració i
organització, i més si tot quadra a la pesseta o al cèntim
d’euro.
A força de treballar conjuntament, de discussions, de rialles i d’emprenyades, es va anar creant un pòsit d’amistat

Ensenyament

En fi, no hi ha hagut cap
crítica negativa, i tinc les
opinions guardades per si
algú no s’ho creu.
Finalment cal dir que els
companys de feina no podrem oblidar-la, sobretot
els qui fa anys que som al
centre, però també algunes
mestres joves que s’hi han
recolzat com el nen que
busca la mare perquè no
sap com resoldre una situació determinada.
Ja sabem que ningú no
és indispensable, però tants
anys treballant junts i en
bona sintonia faran que
quedi un buit difícil d’omplir.
Voldria acabar amb les
opinions dels alumnes. De totes, n’hi ha de molt reconfortants, d’aquelles per a estufar-se, però n’he triat una d’un
alumne de segon d’ESO que m’ha semblat molt planera i
sincera:
«No m’agradava quan ens posaves 3.247 exercicis, més
un tema del quadern, més quatre fitxes. M’agradava molt
quan no ens posaves deures per Setmana Santa ni per Nadal. Ets molt bona mestra i fas bona olor.»
Sàpigues que sempre et recordarem. Conce, t’estimem
molt, més que no et sembla. Per tot, gràcies!
SANTI LLORET
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EN NOM DE TOTS ELS QUI HEM TREBALLAT AMB LA NOSTRA CONCE
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d’aquells que no s’esborren.
Això és el que ens ha passat
a alguns amb la Concepció.
Es jubila i ja no treballarem
plegats; però, com diu la
cançó, «amics per sempre».
Ara que és moda marcar
indicadors de tota mena,
fer estadístiques de tota
mena, el món de l’ensenyament no se n’escapa. Per a
mi, un bon indicador de
com ha estat la feina d’un
mestre és la resposta que
donen els alumnes; al cap
i a la fi són sincers, no disfressen les seves opinions
amb subtileses.
Hem demanat als de sisè i
als de segon d’ESO que ens
donessin una opinió sincera de com creuen que és la Conce. Curiosament, malgrat
fer-ho individualment, sense comentaris amb companys,
les respostes són gairebé idèntiques: «És bona mestra, exigent, però explica molt bé. Si no entenc una cosa, l’explica
cent vegades. Ens posa / ens posava molts deures, però ens
han servit per a anar millor, sobretot en matemàtiques.»
«Sempre diu/deia que les vacances són per a descansar i no
ens posa/posava treballs.» «És simpàtica, fa bromes, sempre parla amb els alumnes, però no permet que ningú es
passi.» «Sempre té fred, no ens deixa obrir les finestres.»
«Porta un perfum que la identifica.» «Va molt mudada: cada dia esperàvem a veure quin modelet, quina bossa
o quin collaret portaria.» «És molt barcelonista.» «Ara és
molt àvia.»
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