JOSEP VALLDOSERA I EQUIP, GRÀCIES
Bon dia, soc un Pare de l’escola,
L’Escola La Immaculada no sempre ha anat tan bé com ara: una matriculació plena en
temps de baixa natalitat, llista d’espera, augment de ràtio, una consolidació com
escola referent tant en aprenentatges i en valors, una AMPA jove i activa, l’economia
de l'escola plenament sanejada… Podríem dir que estem en un moment brillant i de
consolidació del projecte…
Però vull recordar que això no sempre ha estat així. Quan jo vaig aterrar a l’escola
estava a punt de desaparèixer o quedar reduïda a un apèndix d’una altra escola… La
Congregació que gestionava l’escola s’havia fet gran i no podia encarar les renovacions
per tirar-la endavant. Era un moment molt delicat i trist.
També he de dir que, com a Pares, el tresor més gran que tenim són els nostres fills i
crec que aquesta va ser la motivació principal perquè un grup de pares, encapçalats
per en Josep Valldosera, diguessin que no ens podíem resignar i que calia lluitar per
salvar l'escola. He de dir que la compromesa complicitat d’un claustre de mestres
brillant i de molts pares i mares van fer possible el miracle.
En Josep i el seu equip, no vull posar més noms per a no deixar-me a ningú, amb
moltíssimes hores de dedicació i esforç van posar les bases perquè l’escola pogués
passar a ser gestionada pels pares.
Els primers temps van ser molt intensos i difícils. Nits i més nits, cerca de suports,
finançament, assessorament legal… hores i hores dedicades de forma totalment
altruista per a crear l’Agrupació Escolar La Immaculada i després la Fundació i el
Patronat….
Han estat més de 8 anys de dedicació. Durant aquests anys cada dilluns i el que calgués
fins a les tantes de la nit amb reunions i més reunions, per treballar infatigablement
pel projecte. Cal remarcar que ja fa alguns anys que en Josep i altres membres de la
junta ja no tenen fills a l'escola i han seguit de forma constant amb aquesta empenta.
Per descomptat que això no tan sols és mèrit d’en Josep. És de tots i principalment de
les famílies que portem els fills a l'escola i d’un equip de mestres i administratius
excel·lents. Però ara que en Josep Valldosera i altres membres del Patronat ens deixen,
no podia deixar d’agrair d’impagable esforç i recordar que l’Escola La Immaculada no
sempre ha estat així.
UN PARE DE L'ESCOLA

