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Parabéns ó Instituto das Lagoas de Ourense por estes 25 anos de formación e por manter un equipo docente que
valora este aniversario e nos convida a participar  nel. Son unha alumna de primeiro F, segundo E, terceiro B e COU
A (1980-84).

Facer balance dos anos do instituto é sinxelo e tamén moi morriñento. O máis valioso para min é que as miñas grandes
amizades naceron no instituto. En primeiro, Lourdes e Cesáreo nos mandaron sentar por orde alfabético. Ó meu afillado
Daniel,  parécelle moi curioso que a madriña sexa Vázquez coma a súa nai, a miña compañeira de pupitre. Ese curso,
ademais de aceptar a promesa de ser comadre con Chabela, coñecín a Pili e a Angélica que están presentes en moitas
fotos de viaxes, cumpreanos, vodas e bautizos, ademais de compartir outros momentos non tan ledos.  En primeiro
tamén aprendín a suspender, unha das mais valiosas aprendizaxes do instituto: foi en “Lengua española”, e agora cando
me cruzo con Amparo por Compostela aínda que me lembre do catro,  recórdoa con moito aprecio.

En segundo aprendín latín, e dende estas liñas a miña homenaxe á memoria de Julio Sánchez, o noso profesor, que
o despedimos un día antes de incorporarnos á universidade. A homenaxe é pola humanidade e a cultura que me
transmitiu. Lémbrome perfectamente como nos aprendeu o Gaudeamus antes das vacacións de Nadal de segundo.

En terceiro volvemos a xuntarnos compañeiros de primeiro, e con esa clase tiven a oportunidade de brindar moitos
comezos de ano no Moliere. Estudiamos ciencias, e Javier (o catalán) nos amenizaba as clases ó participar, a petición
máis nosa que da profesora. O ambiente nas clases de galego e relixión era tan bo que agora como profesora ás veces
teño que calar ó recordar situacións parecidas... O meu aprecio a Don Victor e Don José.

En COU nos xuntamos cos de francés de ciencias e coincidín con Xan, Gustavo e Miguel. Cos dous primeiros
empecei Matemáticas; Xan cambiou os números e as letras gregas que tanto usamos na carreira polas árbores, e nos
volvemos a atopar en Agrónomos, cando eu case me estreaba como profesora. Con Miguel comparto agora respon-
sabilidades de goberno na Universidade de Santiago de Compostela: el é o vicerrector de economía e financiamento
e eu son a vicerrectora de estudiantes dende xuño. Ese ano ademais de estudiar moito, organizamos unha manifesta-
ción pola paz como plasmación dun debate organizado na clase de Don Victor. O manifesto o escribíramos co
profesor Zabal, e a traducción ó galego a fixera Xosé, eu daquela falaba moi pouco galego...

Creo que de non pasar polo instituto probablemente hoxe me adicaría a outra cousa. Con motivo da miña toma de
posesión como profesora titular de universidade tiña moi claro que quería dar as gracias ós meus profesores ó
recoñecer que “... facer gustar das matemáticas, non é tarefa fácil...”, agora o repito e reitero a miña gratitude. A
Lourdes, Isidro e Alfonso os meus parabéns. Tamén os profesores de Química e permítanme facelo  especial  ó Señor
Arias, o seu xeito de transmitila física fixo que esta fose a miña primeira vocación.

Quero rematar tamén dando as gracias os que tomaron a decisión de que nós, falo tamén polo meus irmáns, estudiá-
semos no instituto: os nosos pais. Para eles era vital decidir ben, aconsellarse, apostar pola calidade na nosa forma-
ción, xa que para eles era a maior herdanza. E con todas as súas dúbidas e con conselleiros como Pedro e Alfonso,
optaron polo ensino público. Non se trataba de gastar ou aforrar, se trataba dos seus fillos...

Somos unha xeración a que se nos plantexou como un obxectivo estable e desexable ser funcionarios. Eu o son, e
máis compañeiras e compañeiros de pupitre; este obxectivo é hoxe unha responsabilidade que deberíamos asumir
para poder ser quen de seguir recomendando o público coa mesma seguridade que no seu día o fixeron os nosos pais
e agora o valoramos positivamente.

Moitas gracias a todas e todos os que non nomeei e que tamén fixeron moi valioso o meu paso polo instituto hai 22
anos. Agora, se o precisades, xa sabedes onde atoparme para poder devolver coas miñas aportacións o que eu
aprendín de todos vós.
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