Coordinació 0-18 Santa Caterina, Sant Pere i La Ribera/Gòtic
ACTE de lliurament del premi Catalunya d’Educació
24 de novembre de 2008
Bona tarda!
Tinc l’honor de representar les escoles-bressol, els col.legis d’educació infantil i primària
i els instituts d’educació secundària que des de fa uns anys estem treballant junts en la
part del Districte de Ciutat Vella de Barcelona on van nèixer la ciutat antiga i el poeta
modern, i on va crèixer la llavor de la contemporaneïtat d’aquesta ciutat que podríem
simbolitzar amb l’obra de Picasso, veïna de les nostres escoles.
També, tinc la sort de poder fer ús de la paraula en aquest teatre i davant tantes
persones vinculades i interessades en l’educació dels infants i joves que viuen al nostre
país. I és que poder parlar és una sort perquè, recordant el poeta xilé Pablo Neruda, “si

les coses no es diuen, com es poden saber?”.
I, quines coses crec que s’han de saber, de saber avui, en aquest acte de lliurament del
premi Catalunya d’educació, de la nostra xarxa 0-18?
Hi ha tres coses, “alma, corazón y vida” cantava un bolero; hi ha tres coses, en diferents
temps, “present, passat i futur”, que ens agradaria compartir ara:
En present, és un sentiment d’agraïment a les persones i les institucions que han estat
sensibles al nostre projecte, col.laborant, donant suport, reconeixent la nostra feina,
confiant en la nostra capacitat:
Gràcies al Departament d’Educació que ens ha distingit amb aquest premi;
Gràcies al Consell Escolar de Catalunya, al Consell Escolar de Barcelona i al Consell
Escolar del Districte de Ciutat Vella que han impulsat la nostra candidatura;
Gràcies al Consorci d’Educació de Barcelona, que ha estat atent a les nostres
demandes;
Gràcies als professionals d’altres serveis que ens han ajudat a desenvolupar teòricament
i tècnica el projecte;
Gràcies als companys i companyes, mestres, professors i professores, que han estat al
costat del nostre alumnat fent realitat la Xarxa 0-18;
I gràcies a les famílies dels i de les alumnes que han confiat en les nostres escoles.

En passat, sentim alegria i satisfacció per haver pogut desenvolupar el projecte tot
superant dificultats, desànims i desencontres, sabent trobar diàleg, cooperació i
complicitat i posant-hi imaginació, persistència, passió i amistat el que ens ha ajudat a
crèixer com a persones i com a professionals. També goig per haver pogut comptar amb
la paciència i generositat dels nostres famíliars a qui la feina que ha implicat el projecte
els ha robat part del temps i dedicació que els correspon.
Per últim, el que us volem dir té a veure amb el sentit d’aquest premi. Entenem que ens
han donat el premi no només com a reconeixement per la feina feta; aquest premi ens
sembla que és sobretot en futur: un punt de partença, un vot de confiança, un alè per a
seguir treballant en aquest sentit i amb aquesta sensibilitat. Tenim un sentiment de
responsabilitat i de compromís que ens impulsa a seguir treballant, ara amb més
recolzament institucional, en la construcció d’unes escoles i instituts amb més continuïtat
educativa i més atents a les necessitats de l’educació del nou món i posant el nostre gra
de sorra en l’edificació d’una educació més cohesionadora i de més qualitat per al nostre
país.
Fa pocs dies hem celebrat la Setmana de la Ciència; el proper any 2009 celebrarem el
bicentenari del naixement de Darwin i els cent cinquanta anys de la publicació de

“L’origen de les espècies”. Recordar les darreres paraules d’aquesta obra ens pot servir
per acabar tot adonant-nos que de realitats senzilles poden desenvolupar-se projectes
interessants:

Hi ha grandesa en aquesta concepció que la vida, amb les seves diferents forces, ha
estat originada en un curt nombre de formes o en una sola, i que, mentre aquest planeta
ha anat girant segons la constant llei de la gravitació, s’han desenvolupat i s’estan
desenvolupant, a partir d’un principi tan senzill, infinitat de formes tant més belles i
portentoses.
Moltes gràcies!

