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L’INSTITUT FRANCESC MACIÀ, PREMI D’HONOR CIUTAT DE
CORNELLÀ 2017
L’Institut va rebre aquest premi al final de l’acte celebrat a l’Auditori,
el divendres 24 de març. Feia deu anys que havíem rebut el
d’Humanitats, i dos que el va rebre la professora de matemàtiques,
Sra. Pura Fornals, catedràtica i directora del Museu de Matemàtica
de Catalunya.
Són guardons biennals que "tenen l'objectiu de reconèixer de forma
pública i solemne el treball que persones i entitats han realitzat a la
ciutat en diferents àmbits, i el seu esforç en benefici de la
ciutadania." En el cas de l'Institut, se'ns reconeix pel compromís
amb els alumnes, llurs famílies i la ciutat, tant acadèmicament com
en valors, combinant la integració de la diversitat com en
l'excel·lència, i també en ocasió dels més de cinquanta anys de
funcionament ininterromput.
La sala estava plena, i malgrat el xàfec que queia fora, l’acte es va
seguir amb molta emoció. Durant dues hores es van anar lliurant
tots els premis, amb solemnitat i agraïment, a cornellanencs vitals
del món de l’art, de l’esport, del professional, a la Fundació la
Carena, i, el que lògicament més ens va commoure, al projecte “Mil
i una Nineka” (que vam saber que surt de “NI un NEn amb CÀncer”)
impulsat per la coratjosa Sra. Maria Rascon.
Ja cap al final, el batlle de la ciutat va ser qui va lliurar el Premi
d'Honor d'enguany al nostre director, Leandre Mondrià. Però el
discurs d’agraïment el van pronunciar una noia i un noi de 1r d’ESO,
Luci Aranda i Joan Fernández, com a senyal de confiança en els

nostres alumnes i pensant en el futur. Amb la veu clara, la dicció
perfecta, el posat elegant, i les idees ordenades, es van guanyar la
simpatia de tot el públic. No en va “jugàvem a casa”, ateses les
vinculacions de l’Institut amb l’Auditori, l’ajuntament i bona part dels
presents. El món es ple d’exalumnes. En el discurs van rememorar
les celebracions del cinquantenari, i, amb ironia o no, van convidar
tothom a participar en el centenari, el 2066.
Un cop païda la festa, aprofitem aquest espai per expressar el
nostre agraïment a la ciutat i als seus representants per haver-nos
escollit; als professors, alumnes i famílies que ens van acompanyar;
i a tota la comunitat educativa que fa funcionar can Macià cada dia,
sovint amb èxit, de la qual cosa ens en sentim orgullosos.

En broma, al final de la nit, algú deia que ens en faltaven dos, el
d’acció cívica i l’especial. Temps al temps!
Cesc Terrassa, cap d’estudis
Març de 2017

