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 EDITORIAL

Parafraseando a Shakespeare, o escritor Carlos Fuentes dixo hai pouco que a memoria é un guardián
da mente que radica no presente para mirar cunha cara ó pasado e con outra ó porvir, ou como escribiu o
noso grande filósofo Ortega, o presente é o que ó pasado nos posibilita facer”.

Estamos no Instituto das Lagoas, que uns foron construindo no pasado, e outros, á súa vez, habitarán
o que nós mesmos teñamos construído. “Á procura dun ensino público de calidade” ten sido o norde deste
Centro desde a súa creación e confiamos que siga sendo a utopía do Instituto do futuro.

Neste número extraodinario de GAIOLA ABERTA  queremos, pois, narrar esa historia por boca dos
seus protagonistas e aventurar o futuro desde este presente que nos legaron.

A obra dos distintos equipos directivos e claustro de profesores que durante estos vintecinco anos
traballaron arreo polo Instituto As Lagoas, ven contada con voz propia polos seus protagonistas. Así escri-
ben nesta Gaiola Aberta os seus directores D. Alberto Viso, D. Manuel Zabal, D. Albino Núñez, D. José Mª
Arias, D. Pedro Álvarez e D. Roberto Fernández, e tamén distintos profesores que foron pasando ou forman
parte do Claustro actual como Dª Marifé Santiago, Dª Isabel García, D. Victor Campio, Dª Uxía Casal, D.
José Carlos Arjiz, D. Arturo Leyte, D. José Luis Pérez, D. Xosé Manuel Piñeiro, D. Felipe Ferreiro, D.
Abelardo Conde, D. Miguel Coballes, e D. Afonso Vázquez Monxardín.

Unha parte moi importante no seu funcionamento foi o labor do personal non docente, e queremos
lembrarnos de todos no artigo adicado a figura de Pepe..

Tamén os pais e nais dos nosos alumnos e alumnas puxeron máis  dun ladrillo no noso Centro, a través
da APA ou colaborando coa Dirección e no Consello Escolar, dalgunhas das súas vivencias e afáns escribe
Lita, unha loitadora polo ensino público de calidade.

Nun intervalo de tempo tan largo pasaron moitas cousas alegres e tristes. Tivemos que chorar a morte
de algúns profesores e de algúns alumnos. Non podemos deixar pasar este momento sen un recordo cariñoso
para eles.

Pero a obra dun Instituto son os milleiros de alumnos e alumnas que polo Centro foron pasando e
polos que falan os que aquí escriben. Esperan que vos sintades representados por eles e que comprendades
que no seu lugar puido estar calquera de vós.

Facer memoria, como alguén dixo, é un exercicio ademáis de conveniente, necesario e o 25 Aniversa-
rio da fundación do Instituto “As Lagoas” é un bo momento para o recordo. “Hai que gardar ben os recordos
porque, ó final,  é o único que nos queda”.
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