València, 8 d’octubre de 2019
Estimats companys / estimades companyes,
L'IES Lluís Vives de València ha estat guardonat amb la Medalla al Mèrit Cultural en els
Premis de la Generalitat Valenciana 2019, aprovats en reunió extraordinària del Ple del
Consell del 7 d'octubre de 2019 i comunicats oficialment per la Vicepresidenta, Na Mónica
Oltra.
Es tracta d'un guardó que suposa el reconeixement a tot un col·lectiu i una gran comunitat
dedicada i implicada des de fa ja segles, amb l'Educació. Un Centre que va nàixer al voltant
de 1545 com a "Col·legi de Sant Pau", construït pels Jesuïtes i que amb l'expulsió de la
Companyia de Jesús per part del Rei Carles III, va convertir-se en el "Real Seminario de
Nobles Educandos de València". Més tard, amb la Llei Pidal de 1845, va passar a ser un dels
primers Instituts Provincials de 2n Ensenyament, convertir-se finalment, al 1870, en l'Institut
Lluís Vives de València, ubicat en el seu edifici actual. És a dir, pràcticament cinc segles
dedicats a l'Educació, dels quals estem a punt de complir cent setanta-cinc anys com a
Institut d'Ensenyament públic i cent cinquanta com a l'Institut Lluís Vives que tots
coneixem.
Analitzant la seua trajectòria, podem afirmar, sense cap mena de dubte, que molts han
estat els grandíssims professionals que van exercir la seua docència ací, així com els equips
directus, que tan eficientment han gestionat temps enrere aquesta Institució; i molt
nombrosa també, la quantitat de brillants alumnes que van estudiar i graduar-se en ella.
Igualment important ha estat la funció d'altres col·lectius de la comunitat escolar que han
participat en la formació dels estudiants, tant de manera directa com indirectament, però
sempre amb la implicació, responsabilitat i compromís que atorgava el sentiment
de pertinença a aquest noble Institut. Esforç destinat sempre a un alumnat que mai ens ha
defraudat.
Actualment, la implicació i treball de tots continua fent-se amb la mateixa il·lusió i
dedicació. Des de la pedra angular que suposa el professorat fins a la participació d'altres
col·lectius com ara els equips d'administració i serveis o les famílies i l’AMPA. I també ara
estem molt orgullosos del nostre alumnat que ha sabut aprofitar, gaudir i viure la immersió
en aquest ambient màgic que proporciona el pes de la seua història.
Com a representant de l'IES Lluís Vives de València, vull donar les gràcies a la Generalitat
Valenciana per aquest reconeixement i la meua més sincera Enhorabona a tots els que ho
han fet i continuen fent-ho possible. La Medalla al Mèrit Cultural serà una pàgina
memorable més en la trajectòria d'aquesta emblemàtica institució i una nova motivació per
a continuar treballant amb la dedicació i implicació que sempre ens ha caracteritzat.

ENHORABONA!
Carmina Valiente Ochoa
Directora de l’IES Lluís Vives de València.

