
 

                                                                                                    
Diumenge 6 de maig, de 10 a 14 hores, al Parc de la Ciutadella (a l’entorn de 
la Cascada) 

 
Famílies i educadores reivindiquen, amb una 
festa, l’actual model d’escola bressol pública 
 

 Un cavall de Troia, ple de desitjos, defensarà l’escola bressol pública 
de Barcelona, en una nova acció de la comunitat educativa 

 Durant tot el matí, hi haurà activitats per als nens i nenes i un espai 
de debat per a famílies i educadores  

 La festa serà un punt de trobada on les famílies que aspiren a accedir 
a les escoles bressol de la ciutat es puguin informar i demanar opinió 
a les que ja hi són 

 Es podrà veure, per primer cop, una exposició de fotografies on es 
mostra el dia a dia de les escoles bressol 

 
 

 
 
 
amb l’actual model educatiu, reconegut a nivell internacional. Entre d’altres 
aspectes, el govern municipal vol incrementar les ràtios a les aules, reduir el 
personal de suport i privatitzar –ne la gestió.   

El col·lectiu d’AMPES i el col·lectiu 
d’educadores de les escoles 
bressol públiques de Barcelona 
celebraran una festa el proper 
diumenge 6 de maig, al Parc de la 
Ciutadella, amb l’objectiu de 
reivindicar l’actual model d’escola 
bressol municipal i que 
l’Ajuntament de la ciutat vol 
destruir. També es reclamarà la 
construcció de noves escoles per 
fer front a una demanda que 
actualment no pot ser atesa.  
 

La festa, que tindrà lloc diumenge, 
forma part del seguit d’accions que 
la comunitat educativa ha realitzat 
des del moment en què 
l’Ajuntament de Barcelona va 
anunciar la seva voluntat d’acabar 

http://escolesbressolindignades.wordpress.com/


 

Les famílies i educadores consideren que, d’aquesta manera, es passarà d'un 
model pedagògic a un d'assistencial.  
 

Al llarg dels darrers mesos, s’han convocat diverses concentracions de protesta a 
la Plaça Sant Jaume i a les seus dels diferents districtes de la ciutat, s’ha fet un 
enviament massiu de peticions per aturar el canvi de model, a través del procés 
participatiu del PAM, s’ha obligat a pronunciar-se als governs dels districtes de 
Barcelona, s’ha editat vídeos... 
 
La festa 
Amb la voluntat de donar a la tasca reivindicativa un to més festiu, les famílies 
podran gaudir, durant tot el matí, d’activitats de tota mena per als nens i nenes. Hi 
haurà circ, animació infantil (Roger Canals i Roleguita i Boquerón), titelles, conta-
contes, el cavall gegant dels desitjos, la percussió del grup Kabum i tallers (de 
pintures, joguines, música, de bombolles...). Per a les mares, pares i educadores 
hi haurà també un espai de debat sobre l'escola bressol. 
 
El cavall gegant dels desitjos 
Al llarg del matí, els nens i nenes podran deixar els seus desitjos dins d’un cavall 
de Troia de fusta, d’uns 4 metres d’alçada, obra de l’artista María Helguera.  
 

 
 
L’obra, cedida per l’autora per la festa, forma part del projecte: Confluencias, un 
camino por hacer.  
 
Exposició 
Una de les activitats estrella serà l’exposició de fotografies que cada escola de la 
ciutat ha creat per mostrar quina és la seva forma de treballar. Així doncs, totes 
les escoles han realitzat un cartell amb un dels seus projectes educatius estrella.  
 
Espai d’intercanvi 
La trobada serà també una oportunitat per a les famílies que tinguin pensat dur 
els seus nens/nenes a l’escola bressol pública, ja que podran demanar opinió a 
les que ja hi són i tenir més informació sobre els projectes educatius que s’hi 
duen a terme.  
 

http://vimeo.com/39098567
http://www.mariahelguera.com/etapa11.php
http://www.mariahelguera.com/etapa11.php


 

La festa compta amb el suport de la Plataforma 0-3, FAPAC, FAVB, La Formiga 
Martinenca, S.C.C.L, L’associació de Veïns i Comerciants de Camp de l’Arpa, 
Associació de Veïns i Veïnes El Besòs, Associació de Veïns Maresme, Amics de 
la Ràdio i la Televisió del Clot. 
 
Per a més informació podeu contactar amb: 
  
Cristina Mas 
677 974 243 
Cristinamas1977@gmail.com 
  
Mariona Mas 
651 067 738 
Mariona.masbassas@gmail.com 
  
Anna Oliva 
607074763 
Aolival25@gmail.com 

 
Enllaços d’interés: 

http://escolesbressolindignades.wordpress.com/ 

http://sosbressol.blogspot.com.es/ 

http://plataforma03bcn.blogspot.com.es/ 

http://lapublicaesmou.blogspot.com.es/p/marea-groga.html 

 
I a Twitter: 
@Bressolrebelat 

@Plataforma03 

@SOSbressol  

@docentsenlluita 

@mareagroga  
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