SR. RAMON MARTÍNEZ DEU, SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Carme Cols Clotet, amb DNI 77.726.096-B i Rosa Ferrer Braut, amb DNI
77.095.621-N en representació de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de
Catalunya que té la seu a l’Avinguda de les Drassanes, 3. 08001 Barcelona.
Sol·licitem al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que recapacitin, que reflexionin sobre les al·legacions que s’adjunten
al projecte de decret pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i
els requisits dels centres, publicat a l’edicte de 30 de novembre de 2005
(DOGC número 4525, de 7 de desembre).
Quan el dia 7 de desembre s’obrí el període per presentar al·legacions, en la
Xarxa sortí el dubte:
•
•
•

Ja s’havia fet tant sense èxit, sense ser escoltats en res. No calia un
esforç més.
Analitzant el calendari era impossible esperar una resposta massiva o
quantitativament important.
Era potser la darrera oportunitat, no es podia deixar passar malgrat les
circumstàncies. Calia fer l’intent, si se n’aconseguien un miler seria un
gran èxit.

En dos dies s’han aconseguit recollir més de tres mil al·legacions. Sorprenent,
no sabem, ni sabrem mai, que en tan poc temps s’hagin fet sentir tantes veus.
L’acció de la gent ens fa demanar que es recapaciti.
•
•
•
•

Catalunya, la Catalunya real, la de la ciutadania, rebutja la proposta del
Govern per més legítima que hagi estat la seva elecció.
Catalunya, la seva gent, encara dóna valor a l’educació i a la infància i
no admet l’engany.
Catalunya, la de les persones, desitja un present per a la primera
infància que li permeti tenir confiança en el seu futur.
Catalunya, la Catalunya social, exigeix al Govern igualtat d’oportunitats
des de la primera infància, per la qual cosa no pot admetre un decret
segregador que no garanteix la qualitat educativa i que un cop més fa
recaure en els ajuntaments el que no poden sostenir.

Per totes aquestes consideracions i moltes altres, que com sempre estem amb
tota la disponibilitat de dialogar per negociar amb el Departament d’Educació,
sol·licitem siguin admeses les al·legacions presentades i que s’obri un període
de nova redacció. Un nou període que reculli el patrimoni cultural, pedagògic i
social que s’ha construït a Catalunya per voluntat de la ciutadania, dels
professionals i de molts ajuntaments. Un patrimoni que aquest Govern no es
pot deixar perdre, i menys, destruir.

Es podria argumentar que la proposta de decret compta amb el suport i recull
les opinions d’institucions i organitzacions que representen la comunitat
educativa. Un fet que contrasta amb la resposta rebuda per la Xarxa i que
permet preguntar-se quina és la veu real de la comunitat d’aquesta etapa
educativa.

Carme Cols Clotet

Rosa Ferrer Braut

En representació de la XARXA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE
CATALUNYA, impulsada per la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya i
l’Associació de Mestres Rosa Sensat
Avinguda de les Drassanes, 3 08001 BARCELONA

Es presenten les al·legacions corresponents al següents territoris:
Territori

Vallès
Baix.Llobregat
Barcelonès
Garraf
Bages
Alt Camp
Anoia
Osona
Berguedà
Maresme
TOTAL BARCELONA I COMARQUES

Al·legacions presentades
403
270
355
164
91
30
28
96
19
28
1484

Empordà
Gironès
Garrotxa
TOTAL GIRONA I COMARQUES

351

LLEIDA I COMARQUES

370

TARRAGONA I COMARQUES

561

TOTAL

371
15
737

3152

INSTITUCIONS:
Escola Bressol Municipal “Lindavista” de Cornellà del Llobregat
AMMPA Escola Bressol “Lindavista” de Cornellà del Llobregat
Escola Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú
Escola Bressol Municipal “La Trepa” de Cornellà del Llobregat
Escola Bressol Municipal “La Baldufa” de Cornellà del Llobregat.
Escola Bressol Municipal “Edelweiss” de Cornellà del Llobregat.
Llar d’infants-Parvulari “El Gegant del Pi” de Lleida
Escola Bressol Municipal “Anna Frank” La Selva del Camp
Llar d’infants “El Barrufet” de Reus
AMPA Escola Bressol “CADI”
Escola Bressol Municipal Montflorit
Llar d’infants Societat Cooperativa L.C. de Lleida
CEIP d’Alfès
Col·lectiu de treballadores i treballadors de l’escola bressol municipal de
Barcelona.
Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf
USTEC-STEs. Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
AMPA de l’Escola Bressol “L’Esquitx”
Llar d’Infants Àgora. Barcelona
Llar d’Infants Municipal “El Nieró”. Llorenç del Penedès
Federació d’AMPA de les Escoles Bressol Públiques de Barcelona

