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Isabel Blanco González, é Enxeñeira Industrial

«Hola Isabel, ¿Qué tal?. É o 25º Aniversario do Instituto.

A miña cabeza púxose a matinar. Hai tantos recordos, tantos personaxes...

Non é unha etapa doada a que nos toca vivir no Instituto. Agora, gracias a quen da a
razón a todo, o tempo, véxoo desde outro punto de vista: Noutrora bágoas amargas,
vólvense doces e os bos momentos seguen a ser os bos. Así cura a menciña do tempo.

Tivemos que tomar decisións difíciles, como a de escoller por onde deixar as nosas
pegadas, e fixémolo tranquilos, como aquel que non é sabedor do que virá.

Subliño os bos momentos pasados cos compañeiros, peza fundamental neste quebracabezas.
¿Qué sería de nós se non tivesemos con quen compartir as mil e unha historias que che
pasan o día?. Porque cando estás no Instituto tés moito que vivir e moito que contar. Os
sentimentos multiplícanse; de feito agora paréceme que non disfruto tanto as cousas.
Será culpa deste maldito tempo e do que trae con el.

¿E que sería do Insti sen os profes?. Peza tamén importante, pero que ós quince anos non
resulta tan imprescindible. Realmente penso que é a engranaxe que move esta máquina,
porque nas súas mans estas está converter o noso paso polo Instituto nun pesadelo ou
facernos disfrutar, e entón, disfrutamos todos.

De certo que a min me tocou vivir unhas das etapas douradas do Instituto, porque había
calidade e humanidade. Tamén había quen amolaba, sen lugar a dúbidas.

Non me chegou o tempo para todo. Quedei coas ganas de ir a teatro e de gañar un deses
concursos que empapelaban de cor o salón de actos, pero non puido ser.

Gardo dos meus tesouros: a Camiseta do equipo de baloncesto do I.B AS LAGOAS que
me deu tantas alegrías e coa que, ademais, gañamos algún partido. O outro, unha adicatoria
nun libro de Castelao: «Cousas da vida» que di: «as cualificacións son importantes para
certas cousas. A bondade e a humanidade son importantes para a vida. Non as perdas
nunca».

Gracias a todos os que me fixeron disfrutar do meu paso polo Instituto.
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