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Entrevista

    Entrevista a l'Ignasi Carreras
Avui  entrevistem  l'Ignasi  Carreres,  un  dels
professors més antics, de l'Institut Lliçà.

1. On vas néixer Ignasi? A Bèlgica.

2. Quina llicenciatura tens i en quina Universitat la
vas  fer?  Tinc  la  llicenciatura  de  Física  i  la  vaig
realitzar a la Universitat de Barcelona.

3. De petit, volies ser professor? Com a molts nens,
m'agradava ser bomber o futbolista, de fet em vaig
plantejar ser professor quan era a la Universitat i feia
classes particulars, per ajudar a pagar els  estudis.

4. Quants anys fa que ets professor? Et va ser fàcil
aprovar les oposicions?  Fa 22 o 23, era el primer cop
que m'hi presentava. L'any que les vaig aprovar havia
fet una substitució en l'institut Mig Món de Súria, i el
director del centre  va animar-me  a presentar-m'hi.

5. Quina matèria se't dóna millor?  Tot l'àmbit de les
Ciències m'agrada, però la matèria que més em plau
és  la  Física.  De  fet,  vaig  decidir  estudiar  Física
influenciat pel professor de Batxillerat que impartia
aquesta matèria, i, des de llavors m'ha apassionat.

L'estudi  de  l'Univers...,  la  petitesa  de  l'ésser  humà
davant la magnitud de l'Univers és apassionant.

6. Quants anys fa que ets a l'Institut Lliçà?  Des de
l'inici, el proper any ja farà 20 anys. La major part de
la meva vida laboral l'he passat en aquest centre.

7. Quan i com va néixer l'Institut Lliçà? Explica com
va  ser  l'experiència  de  participar  en  aquest
projecte.

Va néixer en el 1995, la Directora era la Fina Dantí,
que va tenir la feina d'endegar el centre. La Fina va
buscar l'equip de 12 professors/-es. A nivell d'alumnat
el primer curs van ser uns 155 alumnes de 3r d'ESO.

Els equipaments eren “espectaculars”: sis «barracons»
en  un  descampat,  bastant  desangelat.  La  situació
quant a material i instal·lacions era precària, havíem
de  suplir  les  deficiències  amb  molta  dedicació  i
entusiasme.  L'experiència  va  ser  molt  enriquidora,
tenia la seva gràcia treballar en aquell context.

8-Quants anys vas estar en els mòduls?  Vaig estar-hi
8  anys.  Els  mòduls  van  anar  creixent  fins  a  15  i
gairebé 600 alumnes. Es va condicionar l'espai, es va
col·locar una marquesina al voltant dels mòduls i s'hi
van plantar arbres. 

Vam  aconseguir,  tot  i  que  les  instal·lacions  eren
precàries,  fer  un  centre  educatiu  de  referència  de
Lliçà.

9.  Com va  ser  el  trasllat  a  l'edifici  actual?  Quins
aspectes  destacaries  de  l'Institut  nou?   En  aquell
moment  jo  era  Director,  feia  quatre  anys,  i  vam
allargar un any més la Direcció per encarregar-nos del
trasllat.  Va  ser  un  treball  dur,  i  molta  gent  va
participar-hi, molt professorat  hi va col·laborar. Cal
dir que vam fer una festa de comiat dels barracons
molt divertida.

Del centre definitiu en destacaria, les instal·lacions,
els equipaments i un cert confort.

10. En tots  aquests  anys  a  l'Institut  Lliçà,  quines
tasques has desenvolupat? He estat professor  Cap de
Departament,  Director  durant  cinc  anys,  i  he
col·laborat en moltes més tasques.

De més lúdiques, com participar en l'equip de futbol
format per alumnes i  professors, entre d'altres.

11. Quina valoració faries d'aquest projecte en el
que has participat aquests 19 anys?  Una valoració
positiva. Estic molt content quan veig els alumnes que
han passat per l'Institut, que se'n surten en la vida,
corroboro que hem fet una bona feina.

12. Quins aspectes més interessants destacaries de
l'Institut Lliçà i de la seva trajectòria?  Que és una
entitat  de referència,  com a  centre educatiu,  però
també com a element d'integració i relació social del
jovent  de Lliçà  d'Amunt.  Cal  destacar  que ha estat
sempre un centre molt innovador.

13.  Recordes  algun  moment  que  t'emocionés  en
especial?  Teníem un grup d'escacs a l'Institut, i vam
jugar una partida amb un condemnat que estava al
corredor  de  la  mort  en  una  presó  d'Estats  Units.
Posteriorment,  es  va  revisar  el  judici  i  es  va
demostrar la seva innocència. Des de l'Institut vam fer
una campanya pel seu alliberament organitzada, pel
professor Miquel Àngel Femenies.


