
 

 

DESPRÉS de molts mesos en que el Col·lectiu de mestres de les Escoles Bressol 

Municipals i els Serveis Complementaris de l’Ajuntament de Barcelona està en acció, 

enviant cartes, fent un manifest, elaborant informes pedagògics, manifestant el nostre 

desacord en rodes de premsa, cassolades, talls de carrer....Després de tancar-nos a 

l'IMEB, fer manifestacions; després d’omplir amb moltíssimes famílies que ens 

acompanyaven i ens donaven suport la plaça de St.Jaume i entregar 25.000 signatures 

de recolzament per part de la ciutadania al "Manifest en defensa de l'escola bressol 

pública i els serveis complementaris de l'Ajuntament de Barcelona"; després de 

crear la Plataforma 0-3 que engloba més de vint entitats ciutadanes; després de trobar-

nos amb el regidor d’educació i l’alcalde i només rebre informació i cap ma estesa… 

DESPRÉS de tot això i només rebre com a resposta, la imposició per part de 

l'Ajuntament, dels Plecs de Condicions per a la Gestió Externa de les Escoles Bressol 

Municipals Jaen, Caspolino i Patufet de Navas, i  l’augment oficial de ràtios infants per 

adult que és valorat en funció dels mobles i no de la qualitat de l'atenció i la relació 

adult/infant…utilitzant la crisi com a excusa però gastant diners en tornejos de tennis i 

congressos de mòbils.. 

DESPRÉS de tanta barbàrie, l’Assemblea del Col·lectiu de Mestres de les Escoles 

Bressol Municipals i dels Serveis Complementaris de l’Ajuntament de Barcelona HA 

CONVOCAT UNNA VAGA PELS PROPERS 8, 9 I 10 DE MAIG. 

Sabem que una vaga suposa un esforç molt gran per a les famílies (organitzar-se per a 

que els seus fills segueixin ben atesos, i conciliar la seva vida familiar i laboral) i per a 

les mestres (descompte en els sous). Tot i així també sabem que tres dies d'esforç és 

un perjudici molt menor que el que pot suposar el canvi de model. Creiem que ha 

arribat el moment, i que val la pena fer una acció d'aquestes característiques per a que 

els que governen escoltin que tant els mestres i educadores, com les famílies, com, 

sobretot els infants que no tenen veu ni vot, NO VOLEM QUE ENS CANVIÏN LES 

NOSTRES ESCOLES PÚBLIQUES. 

Animem a la ciutadania a participar de les mobilitzacions que hi ha previstes per a 

aquests tres dies. Perquè ens cal defensar un model educatiu a les Escoles Bressol 

que funciona i que és reconegut a nivell mundial. Perquè ens neguem a que desmuntin 

una història de més de 30 anys de lluites veïnals i construcció social. Perquè entenem 

que, amb el pressupost més baix dedicat a les Escoles Bressol (menys d'un 2%) d'un 

Ajuntament que NO TÉ DÈFICIT, aquesta opció que planteja l'administració és una 

opció política (i no pedagògica) que la ciutadania no vol. 

Ni un pas enrere en la qualitat de l’educació 

 


