
CRÒNICA DEL PROCÉS DE TANCAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL “LA 

FONT DEL RIERAL” 

 

 

El curs 2009-2010 amb el govern d’Ind-ERC i PSC a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana es posava en funcionament l’escola bressol “La Font del Rieral”. Es va 

començar amb 45 infants d’1 a 3 anys i en els cursos següents en van ser 55. En 

finalitzar el curs 2012,  el govern de CIU-PP de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana, anuncia que tanca l’escola unilateralment, sense haver-ne parlat amb la 

comunitat educativa (pares i mares, mestres i Consell Escolar Municipal). Amb aquesta 

decisió deixaven sense feina 8 educadores i 2 cuineres i els 61 infants que es van 

preinscriure pel curs 2012-2013 es quedaven sense escola. 

 

En el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana hi ha una altra escola bressol anomenada 

“L’Alzina” que fa més de 10 anys que està en funcionament i ubicada al barri de la 

Sagrera, a uns 3 km. del barri del Rieral on hi ha ubicat l’edifici de l’escola bressol “La 

Font del Rieral”. Pel curs 2012-2013 en aquesta escola hi va haver 60 preinscripcions.   

 

Després de diferents mostres de protesta per part dels diferents membres de la comunitat 

educativa: instàncies, escrits als diaris, tancades a l’escola, jornades, manifestacions, 

marxes, etc...el govern de l’Ajuntament tot i comunicar que estava disposat a deixar que 

les educadores de l’escola gestionessin l’escola bressol sense cap intervenció per part de 

l’Ajuntament i que les educadores presentessin un projecte a l’Ajuntament, se’n van 

desdir i l’escola es va tancar i no es va posar en funcionament el curs 2012-2013.  

 

Arran de tot això els pares, mares, mestres i gent del poble el mes de novembre del 2012 

es van constituir en Associació, anomenada “Associació Vida a la Font”, i inscrita al 

Registre d’associacions de la Generalitat, amb l’objectiu que l’edifici de l’escola bressol 

en un futur tornés a funcionar com a escola bressol, que és pel que va ser creat i 

concebut.  Tot i així, mentre no es pogués tornar a obrir com a escola en diferents 

ocasions han demanat l’escola a l’Ajuntament per fer-hi activitats i reunions de tipus 

educatiu i sempre se’ls ha denegat. 

  

A finals del mes de juliol l’Associació va presentar un projecte de funcionament per 

utilitzar l’edifici, amb activitats de tipus educatiu i lúdic dirigides als infants i les seves 

famílies i obertes al poble, ja que es van assabentar que l’Ajuntament tenia intenció de 

llogar l’escola a una entitat privada per fer-hi una escola d’infantil i primària. L’alcalde 

en una carta de resposta a aquest projecte ja els va dir que no. 

 

A mitjan del mes d’agost del 2013 en el BOP surt publicat que mitjançant un conveni 

entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es 

desafecta l’edifici de l’escola bressol de manera indefinida. 

Davant d’aquesta actuació l’Associació Vida a la Font, els partits polítics que 

actualment són a l’oposició i persones privades presenten al·legacions a aquest conveni, 

tant a l’Ajuntament com al director general de centres públics del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

L’escola bressol “La Font del Rieral” es va construir amb els diners de les persones de 

Santa Eulàlia de Ronçana i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ja que va costar 

uns 1.600.000 € dels quals 470.000 € els va finançar la Generalitat de Catalunya.  



 

Aquesta escola va ser un referent pedagògic ja que l’equip educatiu van iniciar un 

projecte amb una metodologia respectuosa amb l’infant basada principalment en els 

estudis de la pediatra Emmi Pikler però amb altres influències de pedagogies com 

Waldof, Reggio Emilia... Durant els tres cursos que l’escola va estar oberta van rebre 

l’assessorament de persones amb una gran implicació en el món de l’educació: Sònia 

Kliass, Montserrat Fabrés, Rosa Vidiella , Ute Strub entre d’altres.  

 

També va ser un referent en l’àmbit arquitectònic ja que l’edifici és bioclimàtic i 

sostenible, construït amb materials naturals. A l’edifici hi ha la presència de totxana 

ecològica feta de terra sense coure, suro, fusta de pi i avet, aules de forma hexagonal i 

amb sostre en forma de cúpula, cobertes enjardinades, calefacció que funciona amb 

pellets, recollida d’aigües pluvials entre altres coses. Per tots aquests motius el 2010 va 

rebre el premi atorgat per Endesa a la construcció no residencial més sostenible.  

 

Cal remarcar el fet que durant els tres cursos que l’escola va estar en funcionament va 

rebre moltes visites d’estudiants de pedagogia i magisteri i també d’arquitectura del 

nostre país i d’arreu de l’estat espanyol i Europa.  

 

Davant la situació de crisi actual i si és que realment existís una devallada de les 

preinscripcions, ja que actualment aquest fet ha quedat desvirtuat davant el tancament  

unilateral de l’escola bressol “la Font del Rieral”, a les escoles bressol del municipi 

caldria preveure un repartiment dels costos de funcionament, materials i personal entre 

les dues escoles existents. L’educació és un servei a la gent del poble i no centres de 

costos i els beneficis són socials i a llarg termini.   

 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 de setembre del 2013  

    


