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Recepció als molletans i molletanes amb millor nota de
la selectivitat
L’alcalde, Josep Monràs, i el regidor d’Educació i Joventut, Raúl Broto, han
rebut els i les alumnes de Mollet que han superat amb millor nota les Proves
d’Accés a la Universitat (PAU) dels centres de secundaria de la ciutat.
Es tracta de Marta Esteve, de l’Institut Gallecs, amb una nota de 9,1, Carlos Mora,
de l’Escola Sant Gervasi, amb un 9,1, María Díez, de l’Institut Vicenç Plantada, amb
un 8,15 i Olena Perova, de l’institut Mollet, amb un 7,4.
Durant l’acte de reconeixement, el regidor d’educació, Raúl Broto, els ha felicitat
sobretot perquè “aquestes notes són el resultat de dos anys intensos de feina
i demostren que amb la capacitat no n’hi ha prou, també cal l’esforç”. Broto
també ha volgut felicitar al conjunt d’alumnes que s’han presentat a la selectivitat i
als seus centres, ja que “les dades de Mollet són espectaculars si tenim en
compte que gairebé han aprovat el cent per cents dels presentats, i això vol
dir molt del nivell educatiu de la ciutat”.
L’alcalde Josep Monràs, ha volgut posar en valor que “darrera d’aquestes notes
hi ha esforç, constància, sacrifici i també renúncia, i aquests valors, al marge
de la vostra capacitat, són els que us permetran avançar en els vostres
projectes de futur”.
Pel que fa a aquest futur, la Marta Esteve ha anunciat que estudiarà Filologia
Clàssica, ja que confessa ser una enamorada del grec i el llatí, la Olena Perova
Psicologia, una disciplina amb la que ha dit sentir-se identificada, el Carlos Mora
Tecnologies Aeroespacials, de fet el treball de recerca de Batxillerat ja el va dedicar
a una temàtica concreta d’aquesta carrera, i la María Díez Magisteri en anglès, fruit
de la seva vocació per a la docència i els idiomes.
En acabar l’acte, l’Ajuntament els ha fet entrega d’un seguit de presents que,
gràcies a la col·laboració d’Abacus, inclou un val per comprar en aquesta
cooperativa.
(adjuntem fotografia)
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