
 A l’ Anna Domènech 

L’Anna, una gran mestra de Les Escoles Bressols de Barcelona, va morí el passat dia 15 de 

març, amb 61 anys. Mai millor dit, “que va donar la vida per l’ educació”. No tants sols es va 

entregar en cos i ànima a la seva vocació d’educadora durant tota la seva vida professional si 

no  que en  els darrers cinc anys de  greu malaltia, no tant sols ha lluitat fins el darrer minut  si 

no que ha continuat el front del projecte de tirar endavant  l’ escola  La Filadora   en el seu 

estimat barri de Sant Andreu.  

En cap moment va perdre l’esperança en organitzar i començar una nova escola i amb gran 

energia i entusiasme va saber engrescar  a tot un grup  de mestres , els qui va il·lusionar per  

formar l’equip de l’escola, el seu darrer equip. Quant li va costar deixar El Palomar, l’ escola de 

sempre, per on han passat moltes companyes i companys mestres i diverses generacions 

d’alumnes, que segur que la majoria d’aquests, avui formen part de l’actiu millor de Barcelona. 

La seva empremta i el seu llegat segur que durarà sempre. 

 

L’Anna ha format part d’una generació de mestres que s’han vist obligats a combinar de forma 

constant la vocació de professors  i dedicació a l’ensenyament amb la necessitat de lluitar per 

defensar que la primera etapa educativa  comença en el 0-3 anys. “ El 0- 3 existeix”. Al principi 

de la dècada dels anys 70 i durant la transició,  la lluita del moviment veïnal i dels moviments 

pedagògics  es dirigí a la reivindicació de crear una xarxa d’ escoles bressos, i no de guarderies, 

que fos reconeguda com a etapa educativa. En aquells anys  les concentracions de mestres  a 

la plaça de Sant Jaume eren nombroses. Va ser a partir del final de la transició i amb el primer 

ajuntament de la democràcia quan es va incrementar el nombre d’Escoles Bressos i la 

necessitat de contractar més mestres. 

D’aquesta forma es va crear una bona xarxa d’escoles i, a  poc a poc, aquestes escoles 

públiques, que depenen de l’ajuntament de Barcelona,  comencen a agafar prestigi gràcies a 

l’esforç, l’entrega, el compromís i la vocació d’aquell conjunt de mestres, la majoria joves.  El 

nivell de prestigi arriba arreu de Catalunya i fins i tot fora de l’estat.  

En aquesta època, l’escola funcionava com un equip i tant els serveis de neteja, la cuina i el 

grup de mestres formaven una sola comunitat educativa, amb la col·laboració directa del pares 

i vinculats a la vida del barri. 

El primer cop que significà un pas enrere en el model d’Escoles Bressos el realitza 

l’administració en sacrificar qualitat per quantitat. Incrementar més places i augmentar ràtios 

volia dir eliminar serveis i qualitat. Aquest primer gran trencament entre comunitat educativa i 

responsables polítics es va realitzar  amb l’ opinió desfavorable dels mestres que  varen votar 

de forma majoritària en referèndum. 

A partir d’aquest fet, de prioritzar quantitat per qualitat,  comença de forma palesa el 

desmantellament del model de les Escoles Bressols de Barcelona. L’administració contracta 

uns nous gestors amb la missió de disminuir  el nivell educatiu a l’escoles. El perfil tècnic dels 

nous gestors es basa simplement en la reducció de costos, en parlar de números i no de nens i 

nenes. No entenen o no volen entendre que cal parlar de pedagogia, d’educació, de criteris en 



funció dels nens. La solució fàcil per a ells és la  privatització dels diferents serveis a l’escola, 

separant  cuina del projecte educatiu. Obliguen a que la cuina no pot tenir cap relació amb els 

mestres. S’introdueix diferents categories de mestres, amb diferents sous fent  el mateix 

treball. No es dóna estabilitat als mestres nous ja que son contractats  com interins, es redueix 

el treball de suport, etc. I en un moment com l’actual de severa crisi, que ha fet disminuir el 

número de peticions de places, es continua en la línia de retallar serveis, augmentar  ràtios i 

reduir hores dels mestres de suport.  

Aquesta situació ha comportat l’ indignació de les mestres i dels pares i la nova confrontació 

entre la comunitat educativa  i l’ administració. S’ha tornat a l’ inici, de nou cal combinar el 

treball a l’escola amb la lluita per l’educació. 

Continua sent , el compromís, l’entrega  i l’esforç de la majoria d’aquests professionals, igual 

que ha estat fent l’Anna en aquests darrers anys, combinant feina i malaltia, els que intenten  

seguir endavant amb els projectes educatius a cada escola. 

La societat no pot avançar desgastant als mestres, posant pals a les rodes a l’escoles, amb 

l’excusa de reduir costos i serveis. 

A tots plegats ens  cal un conjunt de mestres il·lusionats  en el seu treball quotidià.  L’educació 

comença en el 0-3 anys.  

L’Anna Domènech ha dedicat la seva vida a aquesta etapa de l’educació. Ha cregut de forma 

vocacional en la funció pública de Les Escoles Bressols, i per aquesta raó ha posat tota 

l’energia, l’ il·lusió i la professionalitat i la vida  en l’ educació del 0-3. Ella, igual que molts dels 

seus companys i companyes mestres, són els autèntics herois en la societat actual. 

El treball realitzat per l’Anna Domènech ha estat exemplar i segur que cap gestor, ni polític de 

perfil retallador podrà trencar el somni de l’Anna Domènech i de la majoria dels mestres, 

d’aconseguir que el 0-3 sigui reconegut i recolzat como la primera etapa educativa. 

Gràcies Anna. 

 

Barcelona a 17 de març, 2013 

Ferran Saro 

 

 

 


