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El Collserola clou els actes del seu 25è aniversari defensant el seu model públic, de qualitat i
innovador
Pares, alumnes, personal docent i membres de l'àmbit
educatiu de la ciutat han celebrat aquest dissabte els 25 anys
de l'escola Collserola. Una jornada d'activitats per aplegar
aquells que han estat part de la història del centre ha servit
per cloure els actes de celebració d'aquesta escola que va
néixer al 1984.

Les celebracions pel 25è aniversari del centre van començar l'abril passat amb el desplegament de dues
pancartes a la façana de l'edifici. A aquest acte simbòlic l'han seguit altres propostes com exposicions de
treballs d'alumnes i la trobada 'Reptes de l'educació al segle XXI'.
L'escola ha clos les celebracions amb el seu acte més festiu, marcat per la participació d'entitats com els
geganters, l'actuació de les corals infantil i adulta del centre i les propostes lúdiques per als més petits.
La directora del centre, Mercè Alejo, ha recordat l'esperit que ha marcat els 25 anys d'història del centre.
Mercè Alejo: Amb aquest esforç hem aconseguit una escola pública, de qualitat, catalana, innovadora i
integradora. És una escola que educa en valors.
Aquest tarannà del centre l'ha convertit en un referent educatiu a la ciutat. L'alcalde, Lluís Recoder, ha destacat
les virtuts de l'escola.
Lluís Recoder: Tenim una escola arrelada a la ciutat i al barri, amb un projecte educatiu i docents i
pares molt implicats.
L'acte ha comptat amb la presència de nombrosos representants del món educatiu. El president de l'Associació
de Mares i Pares de l'escola Collserola, Ernest Ferran, ha aprofitat la trobada per reclamar més inversió a les
escoles.
Ernest Ferran: Demanar a tots els implicats més compromís i més recursos humans i físics perquè els
nostres fills són l'únic capital humà que tenim pel futur.
Amb els actes festius d'aquest dissabte, l'escola Collserola ha posat fi al programa de celebracions del seu 25è
aniversari.
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