
Carta de despedida 

 

 Lévanos esta vida sempre a pasar por un antes e un despois. E ese 

camiño é o que agora me toca andar. Aproveito, como moitos, a fin do ano 

para facer balance, para pechar etapas. E niso ando eu como presidenta da 

ANPA A Ferradura. 

 Fágoo coa tranquilidade de acadar neste tempo importantes obxectivos 

que a asociación tiña pendentes, de avanzar en proxectos, traballos e desafíos. 

Moveume, en cada paso, a firme intención de mellorar o benestar e a calidade 

da atención que reciben os nosos fill@s. 

Melloramos o servizo de comedor por dentro e por fóra, dende o xantar ata a 

instalación de ventiladores e o pintado das paredes para facelas máis 

acolledoras; ampliamos a oferta de actividades extraescolares, mercamos máis 

ordenadores e contamos xa coa nosa páxina web propia, canle de 

comunicación directa con pais e nais. Quedan encarriladas as contas e a 

transparencia na xestión interna da ANPA e temos xa uns novos estatutos cos 

que todos nos dotamos dun marco regulador máis actualizado. 

 Quero agradecervos a todos a vosa comprensión e o sentido apoio que 

me destes, empezando pola directiva no día a día, pero tamén debo agradecer 

o cariño e o alento que sentín de pais, nais e profesores do colexio. 

 Isto non é un adeus, senón un grazas. E neste empeño, a palabra grazas 

leva dous sinónimos unidos. Porque grazas comparte neste ámbito dúas novas 

acepcións: representa a Ana e equivale a Isa. As dúas son as valedoras desta 

Asociación que vela porque os nosos nenos teñan o mellor servizo posible co 

máis grande dos cariños que elas achegan. Grazas que fago extensivas tamén 

a Xosé Manuel, o noso director, co que houbo sempre unha relación de 

colaboración cercana. Máis dunha vez lle levei ao despacho as miñas dúbidas 

para tentar adoptar a mellor solución a cada problema que se presentaba. 

 A todos nós, o único que sempre nos move é mirar polo beneficio dos 

cativos, e así debe serguir sendo. 

O rumbo está encauzado e os que quedan vannos levar aínda a mellores 

portos. 

Agradezo a tod@s o esforzo dedicado 

 

Marta Darriba Quintián 

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2019 
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