CELEBRACIÓ DEL CINQUANTENARI DEL COLLEGI “LA INMACULADA”
El dia 2 de novembre, la directora del Collegi “La Inmaculada” i distintes autoritats
de Paiporta inauguraren els actes del Cinquantenari d’aquest centre.

A unes puntuals 16’30 hores del dia 2 de
novembre, al pati escolar i en presència
d’alumnes, professorat, membres de l’AMPA,
directors d’altres centres educatius, collaboradors
i collaboradores, la directora, Sor Victoria
Moreno, inicià l’acte d’obertura amb un discurs on
establí un parallelisme entre el creixement del
poble i el de la pròpia escola, i assenyalà la línia de
futur d’aquesta comunitat educativa. A
continuació parlà el retor José Antonio Pontes,
qui pronuncià unes emotives paraules amb què
explicà la bona acollida que tingué per part de les
monges de la congregació de Germanes de la
Caritat, i com aquestes han deixat una empremta
en totes aquelles persones que hui en dia
continuen tenint uns ferms llaços d’amistat.
Afegí, a més, que aquesta va ser la causa del nom de la Parròquia de “La Inmaculada”. Més tard,
l’excellentíssim alcalde En Bartomeu Bas parlà també de la unió dels paiportins i paiportines amb
el collegi i, dirigint-se als alumnes més menuts assegurà que entre ells estava el futur alcalde de la
localitat.Tot seguit el cor interpretà per primera vegada l’himne del collegi, composat pel
professorat amb motiu dels cinquanta anys, i es lliurà la partitura a la directora.
Finalment es procedí al descobriment de la
placa commemorativa per part de la germana
de major edat, Sor Francisca Font, representant
el passat, qui estigué envoltada pels alumnes
d’infantil, simbolitzant, al mateix temps, el
futur.
L’acte va concloure amb un vi d’honor i la visita
a les exposicions de treballs i de fotografies.
Durant la setmana central de la celebració,
persones relacionades amb el collegi visitaren
les exposicions i pogueren assistir a la missa i el
dinar commemoratiu.

Des del dia 3 fins al dia 5 de novembre, les
exposicions congregaren gran quantitat de públic,
que rememorà temps passats gràcies tant a la
mostra dedicada als brodats, pintures,
campaments, tuna i aula escolar; com a la
destinada a fotografies, la qual feia un recorregut
des de la dècada dels 50 fins als nostres dies. Antic
i nou alumnat gaudí de la qualitat dels objectes
exposats, així com dels nombrosos records que els
produïa aquesta visita. A causa de l’èxit de
convocatòria, es perllongà l’obertura fins al dia 10.
Al migdia del dia 6, a l’església de Sant Jordi, el
vicari Salvador Giménez i els retors de la
localitat concelebraren una missa solemne amb
l’assistència dels hereus de la família Serrano,
responsable de la donació de la casa a la
congregació, representants de les Germanes de
la Caritat, Comunitat Educativa, autoritats i
paiportins i paiportines propers al Collegi
de”La Inmaculada”. L’eucaristia estigué
acompanyada amb gran encert pel cor del
centre escolar.

El moment més emotiu de l’acte tingué lloc quan
es lliurà a la directora, Sor Victoria Moreno, la
benedicció papal per a tot el professorat i alumnat.

En acabar, s’encengué una traca a la plaça i
tothom s’encaminà als Salons Florida, on hi
hagué un dinar especialment entranyable pel
retrobament de les persones que han compartit
una època de la seua vida.

