
Al Sr. Xavier Trias, Alcalde de Barcelona.

Sr. Alcalde

Fa unes setmanes, tot just en començar el curs 2011- 2012, ens hem assabentat que vostè havia nomenat com a 
gerent de l’IMEB al Sr. Manel Medeiros i Perez.

En l’actual estat de coses, aquest nomenament no hauria de tenir res d’estrany: canvia el signe polític del consistori, 
doncs lògicament canvien els càrrecs de confiança derivats del mateix canvi. 

Res d’estrany si no fos perquè al capdavant de l’Institut Municipal d’Educació vostè hi ha situat una persona que 
segons totes les notícies que hem pogut obtenir dels mitjans de comunicació encara professa un seguiment,  no 
rectificat, de les tesis xenòfobes d’un determinat partit racista i  fins fa un temps amb càrrecs de responsabilitat 
organitzativa en el mateix. Certament sembla que ara,  ja des de fa un temps, milita en el partit Unió Democràtica, 
des del  qual,  oportunament,  ha pogut  accedir  al  càrrec executiu màxim d’aquest Institut  que segons els  propis 
estatuts  regeix,  planifica  i  gestiona  l’activitat,  l’estructura  i  l’administració  dels  centres  docents  de  titularitat  
municipal de la ciutat de Barcelona.

Res de particular si no fos perquè les educadores i educadors de les escoles bressol  municipals de Barcelona creiem 
i ens prenem molt seriosament el Projecte Educatiu que orienta la nostra intervenció educativa. Vostè ja deu saber 
que és molt important l’educació en valors ni que sigui (i sobretot) des del primers graons dels sistema educatiu com 
ara  l’etapa  d’Educació  Infantil  en  el  qual  s’inscriuen  les  nostres  escoles.  Certament,  com vostè  pot  comprovar 
l’acceptació i el respecte, a les diferències i a les diversitats, enteses com a riquesa i oportunitat positiva per al 
desenvolupament  dels  infants,  són  alguns  dels  trets  dels  nostre  Projecte  Educatiu.  En  conseqüència  ningú  de 
nosaltres no ens qüestionem el dret de tots els infants a rebre una educació “sense distinció, independentment  de 
la raça, el sexe, l’idioma, la religió, els impediments físics, el naixement o qualsevol condició dels infants o de les 
seves famílies” (article28 de la Convenció dels Drets dels Infants). El nostre deure com a mestres i educadores es 
protegir-los.

Així doncs, d’acord amb les consideracions exposades i, conseqüentment amb la coherència a  què ens obliguen,  les 
educadores i els educadors ens veiem obligats a demanar la pública rectificació de la ideologia xenòfoba, i en cas que 
aquesta no es produís, el cessament - o la pròpia dimissió -  del Sr. Manel Medeiros, com a gerent d’aquest Institut ja 
que els seus valors són contradictoris  als que inspiren i guien  l’acció educativa de les escoles bressol.
 
A una persona amb ideologia xenòfoba, ni l’acceptem ni el volem;  encara menys,  com a gerent  de l’IMEB. És un 
desprestigi i una ofensa per a  la història i el bagatge educatiu de la nostra ciutat.

Atentament ,

 Nom, cognoms i DNI Barcelona,     d’octubre de 2011 


