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A l'atenció de la Sra. Carmina Pinya i Salomómaenl 

Directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament Maresme- Vallès Oriental 

Carrer Churruca, 90. 

08301 Mataró 

 

Senyora, 

Avui he anat a portar els meus fills a l'escola Dolors Granés de Cardedeu i m'he 

adonat de que me l'estimo molt. Miri on miri veig que durant aquests últims 

anys el Granés s'ha anat transformant. I m'agrada el que veig. M'agrada com 

estan els nostres fills en la nostra escola. Crec que el Granés ha sabut trobar 

un camí molt encertat a mig camí entre la tradició i la innovació. Un camí que 

permet crèixer i innovar amb pocs recursos i medis, respectant la nostra 

història i avançant cap a una escola que respongui als reptes de la nostra 

societat.  

La nostra escola forma part de les petites joies del nostre sistema educatiu. 

Escoles amb tradició i amb mestres i famílies compromeses amb el futur dels 

nostres fills.  Escoles que s'han posat en marxa ja fa un temps per renovar-se 

sense fer gaire soroll. Em fa la impressió de que el Departament no ens ha 

sabut veure o ens coneix poc.  

Em sap molt de greu la seva decisió de tancar una línia del Granés. I 

m'agradaria saber qui l'ha pres i en base a quins criteris ho ha fet. Trobo que és 

una decisió molt injusta i una manca de respecte per a tota la comunitat 

educativa de la nostra escola i del nostre poble.  

Discrepo amb les formes. Sembla que els nostres polítics s'han acostumat a 

prendre les decisions que volen de la manera que els hi sembla bé passant per 

sobre de tothom. Els recordo que l'acord verbal, per si l'han "oblidat" era que 

seria un tancament rotatori entre totes les escoles del municipi. Què els hi ha 

passat ara?   

Discrepo pel fons. Em sembla de vergonya que el nostre sistema educatiu 

enlloc de recolzar iniciatives com la nostra ( en les quals moltes escoles es 

poden fer reflectides) es dediqui a posar-hi  pedres i a dificultar els projectes 

que han apostat de manera decidida per la innovació. Em sembla un 

contrasentit. Potser és que realment no interessa realment que les coses 

canviïn? . O bé , tenen una mentalitat que només mira a curt termini i així em 

sembla que és imposible construir res sòlid. De ser així em sembla que el propi 

Departament, i tots nosaltres, tenim un problema, i gran.  
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Les plantes per poder crèixer necessiten temps i una sèrie de circumstàncies 

que facilitin la vida (llum, aigua,...). Em fa la impressió de que el Granés és una 

llavor que conté en si mateixa un gran potencial i que està creixent  amb la 

bellesa dels grans projectes. I em fa ràbia i molta pena que el Departament no 

se'n adoni o es vulgui adonar d'aquest fet. Només fent una volta per l'escola ja 

es pot intuir el seu valor.  

Crec que hem d'expressar el que pensem i el que sentim. I manifestar el nostre 

profund desacord  i malestar. No volem que els nostres representants prenguin 

les decisions d'aquesta manera. Denunciem  el seu tracte injust, partidista i 

incongruent.  

Alhora també  estic segura que el nostre projecte tirarà endavant malgrat 

aquestes dificultats (que espero i desitjo siguin transitòries). El Granés no es 

mereix aquest tracte. És un gran projecte per gaudir i aprendre. I estic segura 

que el temps ens donarà la raó.  

Mentrestant, necessito expressar el nostre rebuig, el de la meva família i estic 

segura que bona part de la nostra comunitat educativa estaria també d'acord. 

Exigim un replantejament d'aquesta decisió. Demanem als responsables 

d'aquesta situació que  visitin la nostra escola i que coneguin de primera mà 

com treballem, com estan els infants, que parlin amb l'equip directiu, amb 

l'equip de mestres, amb l'AMPA, amb les famílies,... Volem conèixer quins són 

els criteris en base als quals heu pres aquesta decisió. I dialogar perquè tenim 

una proposta molt més sàvia i justa per a la nostra escola i projecte i per a tots 

els infants del poble.  

Cardedeu vol 10 línies. Les escoles del nostre municipi tenim ara 

l'oportunitat de reduir ràtios d'una manera senzilla. Tots sabem que 

aquesta solució a més a més repercutirà en una millora de l'atenció a tots 

els infants del nostre poble. Creiem fermament que ens mereixem 

aprofitar aquesta oportunitat i exigim als nostres polítics que rebusquin 

en els nostres pressupostos i no ens prenguin el pèl. Apostar per a la 

millora i transformació educativa és senzillament ara lluitar per això. No 

és tan difícil. Qualsevol dels països que mirem a nivell educatiu, quan ens 

interessa, treballen amb menys infants per aula. Feu una prova pilot. Estic 

segura que els resultats d'aquesta proposta seran excel·lents per a tots.  

 

Maribel Bodego i família González Bodego 

 

 

Cardedeu, 6 de març de 2018 
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