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A DÉCADA DOS NOVENTA: LEMBRANZAS E IMPRESIÓNS

Pedro Álvarez Boo

Un dos aspectos en que a celebración do XXV aniversario ten sentido é no da lembranza e toma de conciencia da
nosa pequena historia como centro de ensino, por iso non puiden subtraerme a rememorar acontecementos que nos
tocou vivir e problemas que tivemos que resolver durante o período no que afrontamos responsabilidades como
equipo directivo.

Unha crónica dun tempo tan longo trae consigo moitos riscos; o primeiro pecado, a extensión, e o segundo, máis
grave, a omisión por esquecemento involuntario de feitos e persoas que traballaron e axudaron moito. De antemán,
as miñas desculpas.

En xuño de 1990, sentindo na caluga o alento da implantación da dobre quenda coa chegada do sexto instituto,
remataba José María Arias o seu segundo mandato. Aveciñábanse problemas para o noso centro.

Unha cea de fin de curso nos salóns do desaparecido hotel Barcelona acabou por vencer as reticencias dun grupo de
profesores -Elvira, Mercedes Macía, Vicente, Poncho e quen escribe-, para asumir a responsabilidade de levar adiante
o instituto. Tomamos posesión o un de xullo de 1990 cun nomeamento por un ano.

Os primeiros meses transcorreron cunha grande mobilización para evitar o que nos viña enriba; pais, profesores e
alumnos intentámolo todo: folletos informativos, escritos e reunións do Consello escolar coa Administración, entre-
vistas coas autoridades locais, prensa, radio, televisión, mesa de recollida de sinaturas instalada no Paseo, presidida
por José Antonio Mourín rodeado polos alumnos e as Nais de Maio... As nosas razóns alcanzaron un grande eco,
pero non serviron de moito, porque no mes de setembro recibimos o oficio da Administración no que se confirmaban
todos os nosos temores. Comezamos o 90-91 con outro instituto funcionando dentro do noso en xornada de tarde.
Neste curso incorporouse como orientador “Super Piñeiro”, empezaron a regularse os debates nos claustros, xurdiron
os primeiros problemas coa elección da EATP/ IF, os alumnos participaron con brillantez no concurso de Banesto, o
trece de xuño tiña lugar a primeira Verbena de San Xoán, representábase a Lisístrata no salón de actos e no claustro
do cinco de xuño presentabamos a nosa candidatura de continuación como equipo directivo, expuxemos o programa
e solicitamos a súa aprobación e apoio.

O seguinte período do 91 ó 94 tampouco foi demasiado tranquilo. Comezaron os problemas de orzamento, agrava-
dos coas dificultades do cobro correspondente ós gastos de funcionamento do sexto instituto e co engadido da cesión
de aulas para o Conservatorio. O Consello escolar empezou a funcionar con comisións e Rafael Boullón desenvolvía
unha intensa actividade como concelleiro de obras. Solicitabamos, en clara contradicción cos argumentos expostos
en contra do sexto instituto, a implantación da xornada continuada. O nove de decembro do 91 fallábase o concurso
convocado para dotar ó centro dun anagrama significativo. A alumna Gemma Barcala foi a gañadora.

Comezabamos a sentir os efectos da masificación, preto de 1100 alumnos (aglomeracións nos corredores, problemas
nas aulas durante os recreos, etc.);  cámbiase a orientación das aulas da parte nova e sométese as tarimas a un período
de proba co fin de valorar a súa implantación definitiva, que se fixo efectiva no curso 93-94.

Inicia o seu funcionamento o Equipo de potenciación do uso do galego coordinado por Uxía Casal; crecen, gracias
ó traballo e á colaboración de moita xente, as actividades extraescolares: Os Chanquiñas en pleno apoxeo, o grupo
de teatro Leria con Elvira Rodríguez á cabeza, Os Xóvenes Intérpretes da man de Mercedes Lozano, a revista
Gaiola Aberta con Elena Arnaiz e sucesor@s, excursións Expo e Xeografía Ourensá, intercambios con liceos
franceses, inicio do acto-despedida dos alumnos de COU, auxe das actividades deportivas, etc.

Nesta época xa empezaban a escoitarse os “tambores” da Reforma, soaban termos coma DCB, PEC, PCC, implan-
tación da ESO, asignaturas optativas, novos bacharelatos, rede de centros, etc.; o claustro comezaba a preocuparse e
prepararse. Danse os primeiros pasos coa creación do chamado Foro para a Reforma, coordinado por Vicente
Santos, co obxectivo inicial de elaborar o PEC.
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No verán do 92 sufrimos a perda de José Luis López Cid, que significou un gran impacto para todos. En novembro
organizamos un emocionante e multitudinario acto na súa memoria. TREBO, a revista que fundou xunto con
outros profesores do instituto, saíu á rúa cun número especial In Memoriam. Tamén nos abandonaron, afortuna-
damente por outros motivos, compañeiros tan sinalados como Antonio García Masegosa, Víctor Campio Pereira,
Alfonso Amorín Gómez, Elena Arnaiz Moreno e Isabel Iglesias.

A finais do curso 93-94 mellórase o control de asistencia de alumnos, implántase a cita previa de pais para as
titorías, apróbanse en claustro as gardas de recreo, o Foro ten case rematado o PEC, e xa falabamos, con inxenuidade,
de anticipar a Reforma. A Administración sorpréndenos coa eliminación dunha limpadora e o anuncio dunha
reducción do cadro de persoal non docente. As nosas aspiracións de acadar un centro aberto á sociedade ourensá
empezaban a atopar obstáculos.

No claustro do sete de xuño de 1994 un novo equipo directivo, o anterior agás o cambio na xefatura de estudios de
Poncho por José Antonio, presentou o seu programa baseado no anteproxecto do PEC, cun compromiso de traballo
polo centro e a conseguinte esixencia do mesmo a todos os compañeiros. O reto centrábase en adecuar e preparar
o instituto para a tan cacarexada Reforma e os obxectivos a curto prazo eran a elaboración definitiva dos docu-
mentos institucionais –PEC, PCC-, a modificación en profundidade do RRI e a mellora do proceso de avaliación.
O labor de José Antonio e Vicente, xunto co esforzo e apoio constantes de Mercedes Macía, Elvira e Lourdes, así
coma o das comisións de traballo que se formaron foron decisivas para saír adiante.

En setembro de 1994 abandónannos José María Arias, ó pasar á inspección, e Vicente Franch Meneu, que pediu a
excedencia voluntaria. Un recordo moi agradable foi a celebración de Sto. Alberte Magno, coa despedida de José
María e a espléndida e amena charla sobre aditivos alimentarios e etiquetado que impartiu o profesor Manuel Luis
Casalderrey. Tamén se produce unha renovación parcial no grupo das Nais de Maio, ó entrar a formar parte do
Consello Escolar representantes de pais tan significativos e comprometidos co centro como Alberto Mariño e
Carmen Fernández Santorum. Felipe Ferreiro era nomeado delegado de cultura, e comezaba o asedio ós fumado-
res coa declaración da sala de profesores como lugar libre de tabaco.

Un feito insólito sucede na primeira semana de decembro do 94, A semana máxica, así denominada porque se
suspendeu a actividade docente por orde da delegación, ó destinar o centro para a celebración de oposicións de
Maxisterio e Educación Física. A finais do 94, Rafael Boullón insistía coa súa infatigable campaña na necesidade
de arranxar as fochancas da entrada, retirábase a carcasa do pararraios radiactivo e Secundino Lorenzo xunto co
seminario de matemáticas recibían a felicitación administrativa polo seu traballo de preparación para a selectividade.

O 95 resultou un ano moi agradecido, foron numerosos os premios obtidos polos alumnos: María Casanova, o
Repsol de redacción; Olalla Núñez e Cibrán Sierra, o da ruta Quetzal, e a nivel académico comezaron a chegar os
Premios Extraordinarios de Bacharelato: Xabier Cid e Marta García.

En marzo aprobouse, por fin, o PEC no Consello escolar. Constituíuse a Comisión de coordinación pedagóxica e
aprobouse a programación do novo Departamento de orientación.  Redactouse o proxecto das pistas polideportivas
exteriores; logramos, por fin, asfaltar a entrada ó centro e adxudicouse a explotación da cafetería a Idilio Selas
(Lito). Abandonáronnos Francisco J. Domínguez Reboiras, profesor de inglés, e o resto das Nais de Maio, que
foron substituídas por Gloria Higuero, Pilar Iglesias e Pilar Cerdá, nais que tamén souberon crear, por riba de
intereses persoais, un clima de colaboración, sosego e axuda que fixo posible solucións razoadas e razoables ós
problemas presentados. David Rubín, o autor do cartel do XXV aniversario, incorporábase ó Consello escolar e
solicitaba un novo tratamento das faltas de asistencia por folga.

En novembro xubilábase unha compañeira moi querida, Olga Vázquez Tesouro, funcionaria administrativa, tras
moitos anos de traballo eficiente que soubo encher de cálida humanidade. A súa emotiva despedida deixounos un
baleiro triste e ledo a partes iguais: a pesar de que marchaba, sentíase feliz de poder dedicarse ás múltiples
afeccións que lle demandaba o seu espírito inquieto.

No 96 perdemos, desta vez para sempre, outra compañeira, Beatriz Arruñada Rodríguez, profesora de Lingua e
literatura españolas. Aínda que anunciado desde tempo atrás, non por iso deixou de entristecernos o falecemento
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dunha muller sensible e profesional, decote preocupada polos alumnos.

Aprobamos o RRI e tamén puidemos constatar unha alarmante diminución do orzamento correspondente ós gastos
de funcionamento, ó que se engadía a mala nova de que para o RAM non había orzamento consignado. Malia as
promesas do delegado, corrían perigo as obras das pistas exteriores. Falabamos, daquela de xeito reiterado, sobre a
deterioración que estaba sufrindo o ensino público e a necesidade de ser competitivos para sobrevivir.

En marzo xubílase un dos conserxes máis queridos e que mellor comprendeu cómo debía ser o trato e a relación cos
alumnos, José González Nóvoa. Celebramos un dos actos máis entrañables e con maior participación que lembro; o
corredor onde Pepe realizaba o seu traballo quedou bautizado co seu nome. A finais de xuño xubiláronse en bloque
os tres sacerdotes que desde sempre estiveran connosco: José Gómez, Santiago Rodríguez e Cesáreo Lourido.

En xaneiro de 1997, creada por Vicente Santos, nace en Internet a páxina web do instituto. Os premios académicos
logrados polos alumnos foron importantes e numerosos, Jorque Casalderrey nas Olimpiadas de Física e de Química,
e por primeira vez na historia tres alumnas conseguían Premios Extraordinarios de Bacharelato: Nuria Dorrío, Alba
Andrade e Susana Pumar.

O seminario de Lingua e literatura galegas recibe numerosas felicitacións pola organización do concurso Prensa
escolar, convocado a nivel de toda Galicia. Os alumnos de 2º G, dirixidos por Mercedes Seixo, gañan o concurso
Euroscola e obteñen de premio unha viaxe a Estrasburgo. Carme Méndez Casado consegue o premio Otero Pedrayo
por un ensaio sobre o ilustre polígrafo ourensán.

Os orzamentos continúan sendo o problema máis grave; sen embargo, recibimos a boa nova do inmediato inicio das
obras exteriores cun orzamento de vintecinco millóns de pesetas. Entre os directores as augas baixaban moi revoltas
polos problemas que estaban padecendo os centros coa incorporación dos alumnos da ESO e a carencia crónica de
medios e orientacións claras. Falábase abertamente de dimisións masivas.

En marzo chégalle a hora da xubilación a outra institución do centro: o xefe da sección administrativa Nicolás
Muñoz Quintairos, quen, por fortuna, atopou sempre momentos para achegarse ó instituto e facernos máis levadeira
a súa marcha. A finais dese curso, e pola mesma causa, deixounos o profesor de Xeografía e Historia Cesáreo López.

En xuño do 97, conscientes das dificultades que a inmediata implantación da ESO ía traer consigo, volvemos pre-
sentar, por responsabilidade, a nosa candidatura.

Non empezou nada ben ese período, porque en decembro sufrimos a terrible e dolorosa conmoción do repentino
pasamento de Mª Luz Fernández Gómez, que levaba dezanove anos no centro. Foi un ser humano excelente, unha
funcionaria exemplar, calada, discreta, eficiente, colaboradora e, sobre todo, unha muller capaz de desenvolver un
labor aglutinador que propiciaba un ambiente de traballo fácil e agradable para os que estabamos preto súa.

No curso 97-98 redactouse por dúas veces o proxecto de ampliación do centro para a Reforma gracias á colaboración
do arquitecto José Jaime Vázquez e de José Luis Encinas; ós poucos meses a constructora Ferrovial iniciou as obras.
Paréceme unha obriga lembrar a título póstumo a Ramón, o encargado da obra, polo traballo e a axuda que nos
proporcionou.

No aspecto académico aprobamos os criterios de promoción da ESO, modificamos unha vez máis o RRI e acorda-
mos o horario do centro en función dos novos alumnos que se incorporarían o próximo curso.

O 98-99 comezou con trinta e tres grupos e 1127 alumnos. Resultou imposible dispoñer das novas instalacións para
os alumnos de 1º, 2º e 3º de ESO. Pensamos que unha boa solución sería acomodalos, só en horario de mañá e
durante o primeiro trimestre, nas aulas do noso centro veciño, a Escola Oficial de Idiomas. Empezouse a impartir o
alemán como asignatura optativa, e o TAFAD iniciou a súa andadura gracias ás xestións do inspector Samuel Lago
e, sobre todo, ó traballo persoal de José Manuel Paredes. As obras das pistas polideportivas exteriores remataron a
comezos do primeiro trimestre.

A partir de outubro do 98 e a raíz dunha entrevista do equipo directivo en pleno co daquela delegado de educación,
os acontecementos desencadeáronse. Nesa reunión, debido á falta de sintonía e vontade por parte da Administración
á hora de recoñecer e resolver os problemas que padecía o centro, presentamos a nosa dimisión, que non foi aceptada.
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Pasamos as vacacións de Nadal traballando e asumindo funcións que lles debían corresponder a outros co fin de
conseguir, segundo o noso compromiso, que os alumnos de ESO estivesen no noso centro no segundo trimestre. En
febreiro, con motivo da inauguración da zona ampliada, volvemos insistir ante as autoridades educativas na necesidade
de resolver os problemas manifestados en numerosas ocasións. O tempo transcorre e as cousas van a peor ou perma-
necen en punto morto. O curso fáisenos interminable e esgotador. A doenza do cansazo e o desánimo, que afecta
algúns equipos directivos, avanza inexorable e a finais de abril presentamos de xeito irrevocable a dimisión, que
finalmente foi aceptada no mes de xuño.

Esta é unha parte da nosa historia, do noso patrimonio colectivo, de esforzo conxunto e coordinado, o resultado
dunha suma de vontades. Está tamén, e sobre todo, o traballo diario e calado na aula: o da instrucción e o dos valores
que intentamos transmitir ós nosos alumnos e alumnas, o do persoal non docente e, por qué non dicilo, tamén o dos
nosos alumnos; sen todo isto nada sería posible. O noso recoñecemento e agradecemento para todos por estes anos.
Nós, como dicía Carlos Cano, “sólo pusimos el viento”.

A celebración dun aniversario tamén ten o seu sentido no proxecto de futuro. É verdade que, co paso do tempo e
gracias ó traballo de todos, o noso instituto foi mellorando e madurando. Hoxe é un centro querido, respectado e
valorado en moitos aspectos, sen dúbida un referente educativo en Ourense. Sen embargo, deberemos perseverar e
mellorar en facetas tan fundamentais coma a educación en valores sociais e morais, imprescindibles para unha boa
convivencia. Tamén deberemos esforzarnos en demandar e conseguir da Administración educativa unha maior
capacidade de autoxestión pedagóxica e de organización, que nos permita superar entre todos os problemas crónicos
de orzamento, de maneira que, e dunha vez por todas, os nosos laboratorios de ciencias experimentais, departamento
de orientación e as aulas específicas dispoñan dos medios e melloras que precisan para seguir sendo a referencia de
calidade que sempre foron.

Cómprenos elaborar estratexias destinadas a acadar alumnos máis integrados, interesados e comprometidos que
sexan capaces de contribuír de forma significativa a un maior dinamismo do centro (botamos de menos uns Chanquiñas
2 ou, con outros perfís, uns Couceiros 2).

Teremos que insistir na vella idea de involucrar o centro no seu contorno social e promover os indispensables
acordos e convenios que permitan facer realidade proxectos como o de asignar á nosa biblioteca un papel máis
importante e central informatizándoa, dotándoa de máis medios e novas instalacións para favorecer o gusto e a
paixón por ler, coñecer e explorar; en definitiva, convertela na Biblioteca do barrio As Lagoas. Tamén, permitir o
uso e goce das nosas instalacións exteriores e interiores, en horarios non lectivos, á sociedade que nos rodea e da que
formamos parte. Tense avanzado algo, pero hai que dar o paso definitivo. Estou convencido de que se se fan ben as
cousas, teriamos unhas instalacións mellores e máis coidadas.

Debo sinalar, ademais, a preocupación e desacougo que producen os posibles efectos da implantación no noso centro
da que podiamos chamar Contrarreforma educativa. Estivemos tantos anos e pasamos tantos traballos para ter un
instituto disposto e organizado para unha Reforma, á que só lle faltaron medios e interese por parte da Administra-
ción para sacala adiante, e xa estamos metidos noutra que favorece de xeito claro o ensino privado.

En todo caso, o noso futuro ha seguir sendo fiel ós nosos sinais de identidade recollidos no PEC, herdeiro das nosas
mellores experiencias e logros, rico en traballo colectivo, diálogo e esforzo continuado na procura dun ensino públi-
co de calidade.

Aledémonos, pois, gocemos e celebremos por todo o alto a nosa festa, a festa de todos. Temos vintecinco anos de
razóns para sentirnos moi orgullosos do noso INSTITUTO de “AS LAGOAS”.

¡FELIZ XXV ANIVERSARIO INSTITUTO “AS LAGOAS”!
¡FELIZ XXV ANIVERSARIO A TODOS!


