Ara fa 11 anys arribava, a l’escola Santa Fe de Medinyà, una dona amb una tasca molt clara i a
priori senzilla. Ser la cuinera de l’escola. Per la seva manera de ser, la cuinera va traspassar més
enllà les seves funcions, esdevenint des del primer dia, un referent per a tots els alumnes i any
a any, una part molt important de l’essència d’aquesta escola.
Com molts ja sabeu, estem parlant de la Lourdes. Pels qui no la coneixeu, simplement ens sentim
afortunats, perquè que com diu Ferran Adrià: "La cuina és un llenguatge a on es pot expressar
harmonia, felicitat, bellesa, poesia, complexitat, màgia, humor, provocació, cultura". Doncs bé,
de la fàcil tasca de cuinar, ha aconseguit fer la difícil, entrar a formar part dels bons records dels
alumnes de l’escola que l’han tingut no només de cuinera, sinó a més de monitora al menjador.
Paral·lelament els darrers anys també ha compaginat la tasca de monitora a l’hora d’acollida i
aquí la Lourdes ha tornat a superat les expectatives. S’ha evocat cada matí als alumnes, a on
aquests han desfermat tota la creativitat al seu costat. Des de plantar alls, fer figures amb fang,
fer bingos, milers de dibuixos i papiroflèxia, ...,fins a fer un peix amb fideus i macarrons!
Ara la Lourdes ha tingut l’oportunitat de començar una nova etapa professional. En
conseqüència, ha de tancar-ne una altra. Aquest canvi li ofereixen des de la seva empresa, com
a agraïment i reconeixement a la seva impecable vida laboral.
No podem deixar de tenir un sentiment agredolç, d’una banda tristos que marxi de l’escola Santa
Fe, però de l’altre contents que finalment aconsegueixi, poder portar la cuina d’una escola del
seu poble, que podem assegurar, és un somni perseguit des de fa un temps.
Lourdes, et donem les gràcies no només per estimar als nostres fills sinó també, per com els has
arribat a estimar, som conscients que gràcies és una paraula que no agraeix prou tot el que has
fet. Has deixat el llistó molt alt, alhora que deixes un espai irreemplaçable al cor de tots els
alumnes.

Molta, moltíssima sort en la teva nova etapa.
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