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Entrevista
Oriol Canadell Parera, exalumne

Ignasi ens va fer anar a la nit a l'Institut per poder
observar les estrelles amb un telescopi.

Aquest any l'Institut Lliçà ha fet 20 anys, i des de la
revista ELI volem entrevistar a antics alumnes per
veure com recorden el seu pas pel centre. L'Oriol
Canadell va estudiar al nostre centre i ens agradaria
saber com li van les coses.

6-Et van agradar els professors, i el centre en
general? En quins aspectes?
Tinc molt bon record dels professors ja que eren
molt propers i bones persones. Teníem bona relació.
Pel que fa al centre durant tot l'ESO vaig estudiar en
barracons, però tot i això no estàvem malament.
7-Vas estar a gust a l'Institut Lliçà? Per què?
Sí, perquè hi vaig passar molts bons moments amb
els amics, jugant a futbol , a l'hora de dinar...
8-Quins records destacaries de la teva etapa
per l'Institut Lliçà?
Les estones amb els amics, amb els companys de
classe..., les hores d'Educació Física, també recordo
molt quan a tecnologia ens van fer construir una
maqueta d'una sínia i haver d'instal·lar-hi el motor.
9- Vas continuar els estudis després?
No, vaig plegar a 4t i vaig anar a treballar al negoci
de casa.

acabar

10-Explica quina formació vas fer i en quin
centre.

Jo vaig començar l'ESO el primer any que es va
instaurar, el curs 1995-96, i va coincidir que vaig
començar-lo fent tercer. Vaig acabar l'etapa un any
després al finalitzar 4t d'ESO.

Cap més. Tot sovint faig cursos de formació
relacionats amb la meva feina, l'agricultura. Sempre
t'has d'anar formant sinó et quedes enrere.

2- Com et va anar l'ESO?

Sóc agricultor i bàsicament conreo patates,
mongetes, enciams i carbassons. Darrerament
també hi ha molta demanda de calçots.

1-Oriol, quan
l'Institut?

vas

començar

i

Em va anar molt bé. Vaig treure bones notes, vaig
conèixer molta gent nova que venien de Lliçà de Vall
i vam aprendre moltes coses.
3-Vas fer el Batxillerat? Com et va anar?

11- A que et dediques ara? Pots explica-ho?

12-T'agrada la teva professió? Per què?

No. Vaig finalitzar els estudis a l'acabar l'ESO.
Després d'aquí vaig continuar treballant al negoci
familiar.

Sí, molt. Perquè des de ben petit ajudava el pare
perquè m'agradava. Sempre ho he vist fer. M'agrada
fer-la perquè estic a l'aire lliure, no em mana
ningú...

4-Hi havia ordinadors quan anaves a l'
Institut? Com eren?

13-Què recomanaries als actuals alumnes de
l'Institut?

Sí, pocs però un cop a la setmana fèiem informàtica.
Eren els primers ordinadors que vèiem. D'aquells
que tenien la pantalla amb tub darrera, que anaven
amb disquets..., res a veure amb els d'ara.

Que estudiïn, que no perdin el temps amb coses que
no són importants, perquè quan siguin grans això és
el que realment tindran. Si no tenen una bona
formació tot és més difícil. Sempre t'has de reciclar i
intentar millorar.

5-Fèieu gaires sortides? En recordes alguna en
especial?
No gaires..., tampoc me'n recordo massa. Un record
molt especial sí que tinc, és un dia que el professor

Des de la revista ELI ens ha agradat molt tenir
notícies teves i t'enviem una afectuosa salutació.
Gràcies per la teva col·laboració!

