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La tornada a l’escola
en la nova normalitat
Reflexions sobre l'educació en la nova normalitat
i el paper de les administracions públiques en la
resposta davant l'emergència.

MOVEMCORNELLÀ / Pàg. 1

EDITORIAL

NOV. 2020

Vicky Martín i Claudio Carmona,
coordinadors d’En Comú Movem Cornellà

ARA, MÉS QUE MAI,
SERVEIS PÚBLICS DE
QUALITAT.
L’emergència sanitària produïda pel Covid-19 ha esdevingut una crisi econòmica i social
de gran magnitud que afecta especialment a les classes més vulnerables. Però hem de ser
conscients que l’origen d’aquestes emergències socials és previ a l’arribada d’un virus com
aquest o d’una catàstrofe natural. Totes i tots som vulnerables, avui hi som conscients, però
sempre ho hem sigut. Aquesta vulnerabilitat i la inseguretat la pateixen amb major mesura
sectors de la societat que viuen en l’exclusió social o en risc de patir-la.
La defensa dels béns comuns, ara més que mai, és obligada, només protegint el bé comú
podrem avançar totes i tots. Els serveis públics que avui tenim han estat possibles gràcies a
la lluita i sacrificis de molts dels nostres conciutadans que ara estan patint la part més crua
d’aquesta pandèmia. En els últims anys sota la justificació d’una crisi econòmica es va fer creure
que aquests serveis no eren tan importants, es van retallar i en molts casos es van malvendre
al sector privat. Ara més que mai, i a diferència del 2008, cal retrobar el camí correcte. El camí
d’enfortir els serveis públics. Perquè tenim dret a uns serveis i unes administracions públiques
potents capaces de protegir-nos davant de pandèmies, crisis, desigualtats o injustícies.
Els serveis públics no poden aturar-se, i menys en una situació d’emergència com la que hem
viscut. Hem vist amb preocupació com molts serveis de diferents administracions han tancat
la seva atenció presencial donant opció només a l’atenció telemàtica, amb el perjudici que això
comporta per a la part de població que més dificultats té per accedir als mitjans telemàtics. Les
administracions han d’adaptar-se amb celeritat a la nova realitat dotant dels recursos tècnics i
humans necessaris per poder oferir un servei de qualitat.
Un exemple preocupant és el tancament de centenars de Centres d’Atenció Primària (CAP) a
tota Catalunya. Es van arribar a tancar més de la meitat a tot el país i molts d’ells continuen sense
obrir. L’atenció del Covid no pot paralitzar l’atenció de moltes altres patologies i del seguiment
que molts pacients necessiten. Els CAPs son un element clau per garantir el dret a la salut i
reforçar la salut comunitària.
Necessitem els CAPs oberts i reforçar els seus recursos per mantenir aquest servei de
proximitat però també per no colapsar els hospitals. Ja sabem que el col·lapse dels serveis
públics serveix d’excusa per qui vol derivar atenció al sector privat, però un dret com la salut
no ha d’estar en mans de qui vol fer negoci. La reducció del sector públic per privilegiar les
grans corporacions privades no és sinònim de prosperitat generalitzada ni d’augment de les
possibilitats de promoció social. Aquest model ja ens va portar en el passat a més precarietat i
més desigualtats. Ara, més que mai, serveis públics de qualitat.
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FEMINISMES EN COMÚ
La COVID nos ha tocado a todas y a
todos, no cabe duda. Ha puesto en evidencia
cuán frágiles somos y cuán necesarios son
los cuidados. Desde el equipo transversal
de feminismo del Comú de Cornellà, en
plena pandemia, nos planteamos conocer, a
pesar del encierro, en qué situación
estábamos las mujeres de nuestra
ciudad y lanzamos una encuesta.
Queríamos escuchar su voz.
Las respuestas fueron
contundentes. Todas ellas
seguían asumiendo el trabajo
de cuidados, con un 70%
que lo compatibiliza con
su empleo. Los empleos
de primera línea contra
l a
pandemia (enfermería, limpieza,
atención personas dependientes, etc.) en un
71% lo asumieron mujeres con complicaciones
para la conciliación que ello les supuso. Sin
embargo, tan sólo el 45% de las encuestadas

creen que la situación vivida socialmente haya
propiciado que nos demos cuenta de que son
los cuidados los que sustentan la sociedad.
Incluso un 35% se muestran pesimistas al
respecto y consideran que no serán más
valorados.
Aún ante las situaciones de
fragilidad más extremas, cuando
las necesidades de cuidados nos
rodean por doquier, el silencio y
la minusvaloración que sufre el
cuidado y las personas que
mayoritariamente lo realizan
sigue arraigado.
No
perdamos
la
oportunidad de aprender
qué es importante, qué ha de ser el centro
de nuestras apuestas como sociedad. La
respuesta no puede ser otra que las personas.
Cuidémonos. Cuidamos a quien nos cuida.
Aprendamos de su legado.

CIUTAT VERDA

ILP Monteseny

Recicla l’oli de cuina!

La Coordinadora per la Salvaguarda del
Montseny, Ecologistes en Acció, Depana i Seo/
BirdLife han presentat una Iniciativa Legislativa
Popular per dotar al Parc Natural del Montseny
de major protecció legal donada la pressió
insostenible que pateix sobre la seva flora i fauna
i que està provocant la franca regressió de certs
ecosistemes (Tritó del Montseny, Calotriton
arnoldi) i la seva biodiversitat, a més d’amenaçar
també el seu sector primari i la seva forma de
vida. La ILP va començar a caminar aquest
passat mes de setembre i pretén recollir 50.000
signatures que facin possible la seva presentació
al Parlament pel seu debat i aprovació. Podeu
consultar més informació i on podeu signar a
www.ilp-monstseny.cat

Llençar l’oli de cuina pel
desaigüe comporta greus
conseqüències. L’oli no es
dilueix amb l’aigua i per
tant es converteix en un
contaminant perjudicial
pel medi ambient. A més
genera obstruccions i avaries
a les canonades de l’habitatge o la comunitat
de veïns/es.

Des del grup ECMC donem
suport a aquesta iniciativa.
Animeu-vos, protegim els
nostres espais naturals,
protegim el Montseny!

A Cornellà, durant l’any 2019, es van recollir
18.780 llitres d’oli vegetal usat. L’objectiu és
millorar aquestes xifres i per això l’Ajuntament
posa a disposició de la ciutadania un sistema
de pots de plàstic reutilitzable per omplir-los
d’oli usat i portar-los als punts de recollida
habilitats: Centre Cívic Sant Ildefons, Re-Parada
del Carrer Catalans 70, Deixalleries Mòbils i
Deixalleria Fixa. També es fan campanyes de
recollida d’oli amb aquest sistema a diferents
centres educatius de la ciutat.
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“És l’escola pública l’única escola
imprescindible.”
Daniel Barbero - director de l’Escola L’Areny de Cornellà de Llobregat
Com valoreu l’inici de curs i les mesures preses pel
govern de la generalitat. Son suficients per garantir
el dret a l’educació en el context actual?
Ha estat un inici de curs molt dur i llarg. El virus
ha fet complicada la presa de decisions dels estaments
polítics i aquests dubtes els hem patit en primera
persona: les informacions, instruccions i recomanacions
han anat canviant ràpida, precipitada i sobtadament.
Hem ajustat al màxim les necessitats i realitats dels
centres, per tal de dotar-los de la màxima seguretat pel
que podria passar a l’inici d’aquest curs, intentant al
mateix temps que l’alumnat es pugui sentir bé.
Els equips docents han treballat de valent per
obrir les escoles i assegurar una presencialitat que es
pugui allargar el màxim en el temps. El dia a dia dins
cada grup estable, partint de que estem en un moment
excepcional i amb mascaretes, és bastant normal.
Veure entrar l’alumnat de nou el primer dia de curs va
ser una imatge inoblidable.
L’experiència tan intensa i diversa del març-juny
ens carrega d’arguments per estar segurs que, amb
els recursos dels que disposem ara mateix, el dret a
l’educació només es pot garantir dins la presencialitat.
Es diu que el confinament ha provocat una major
bretxa entre estudiants en funció de la situació
familiar. Quines mesures creieu que podrien adoptar
les administracions per combatre aquesta situació?
Com a responsable d’una comunitat educativa
que uneix a més de 1.200 persones de Cornellà he vist
que la vivència del confinament ha estat tant diversa
com persones formen part de l’escola. Des de famílies
completament desaparegudes amb les que hem
trigat mesos en contactar fins a famílies que exigien
a l’escola allò que els responsables del Departament
d’Educació no havien previst per aquells mesos. Hem
vist, també, escoles d’elit (que també formen part del
“Servei d’Educació de Catalunya”), que continuaven les
classes amb certa similitud a la normalitat que l’accés
assegurat a la tecnologia, el confort cultural i la bona
situació econòmica familiar els permetien.
Deixant de banda la tecnologia, les bretxes s’han
eixamplat tant que, si no tornem ràpidament a una
normalitat d’abans del 13 de març, a algunes famílies
majoritàriament de certes cultures, complexitat i risc
d’exclusió social, es precipitarà l’abandonament escolar
d’alumnat que en un altre moment hagués arribat a la
secundària.
Creieu que s’han pres mesures per abordar aquesta
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bretxa davant futurs confinaments?
“L’autonomia de centre” s’ha utilitzat massa
vegades durant els darrers mesos com una arma
perillosa que ha deixat en uns centres que tenim total
dependència econòmica, de personal, d’espais, de
contractacions de serveis, etc. de la Generalitat (i en
menor grau dels ajuntaments), la responsabilitat de
prendre decisions sobre qüestions extraordinàries que
van més enllà de les funcions i formació dels docents i
direccions de les escoles.
Al primer confinament, en el cas de famílies de
Cornellà que no tenien accés a la tecnologia, van trigar
en arribar-li ordinadors o tauletes de les pròpies escoles
més de dos mesos. Això no es pot tornar a repetir.
El Departament d’Educació ha fet una inversió
molt gran en el “Pla d’acceleració de la transformació
digital dels centres”, que ja està en marxa i del que
està previst que comencem a saber-ne detalls i rebre
material a les escoles les properes setmanes, tant
per al treball de docents com per a alumnat d’alguns
nivells. Fa al voltant de 10 cursos que no hi ha inversió
en recursos tecnològics a les escoles públiques per
part de la Generalitat, la qual cosa ha eixamplat també
les diferències segons com es fes la gestió econòmica
pròpia del centre i els recursos dels que disposés
(inversions d’AFAs, inversions de romanents propis
històrics...) i també el recolzament que rebés dels
ajuntaments, com ha passat en alguns municipis de la
comarca.
Com valoreu el paper de l’educació pública en el
conjunt de la societat?
L’educació pública és l’escola que ens representa
a totes i a tots i que vol el millor per a tothom. És l’eina
per reduir les desigualtats i assegurar l’accés a la
diversitat de valors, a la interculturalitat, a la participació
i a la democràcia dels infants. És l’escola de tothom
i on hi cap tothom. És l’escola que ens prepara per
a la vida perquè és en ella on la vida mateixa està
representada en totes les seves formes. És l’escola que
es gestiona democràticament per l’equip de persones
que hi treballen i també per part de les famílies que hi
formen part. Necessitem una aposta clara i contundent
de l’administració per la pública de qualitat, amb un
augment sostingut en el temps de les inversions per
tal de consolidar els canvis i cobrir les necessitats que
s’estan precipitant i estar preparats per tot allò que,
com la COVID-19, pot arribar en qualsevol moment
sense que ens ho esperem.
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“L’escola justa és l’escola equitativa,
que reclama poder aportar a cadascú
allò que necessita”
Jaume Funes Artiaga - Psicòleg, educador i periodista
La gestió de la pandèmia ens obliga a reformular la
proposta escolar?
Convindria començar aclarint que quan es tanquen
les escoles ja vivíem un moment de forta crisi del
sistema educatiu i de multiplicitat d’iniciatives escolars
per tornar a construir una nova escola.
La gestió de la pandèmia no va pensar massa ni en
els infants ni en l’escola. La gestió ha de pensarse des d’una renovació escolar que ja és inevitable.
Per exemple: el seguiment de les vides infantils o
adolescents confinades no és possible sense tornar a
posar en el centre de les preocupacions educatives la
bona tutoria.
L’educació d’infants i adolescents amb eines
digitals ha vingut per quedar-se o és conjuntural?
No es tracta d’eines ni de contraposar educació
presencial amb educació a distancia. La pandèmia ha
posat de relleu que avui no es pot educar sense tenir en
compte que la informació està digitalitzada.
L’alumnat aprèn en molts contextos i fons.
Descobrir i investigar no te res a veure amb memoritzar
llibres. Infants i adolescents viuen en xarxa i una part de
l’alfabetització és digital.
Quin sentit té avui l’escola i l’educació?
A un llibre recent “Fer de mestre quan ningú no
sap per a què serveix” em feia la següent pregunta: I si
no tinguéssim escola?. A la resposta recordava que el
desenvolupament dels infant no és automàtic i que tots
els infants necessiten un entorn d’oportunitats que no
pot venir de la família.
Necessitem un entorn significatiu de l’educació de
tots els infants i adolescents, que anomenem escola,
i necessitem uns professionals rigorosos, als quals
anomenem «mestres», que tenen com a ofici educar
enmig de processos d’aprenentatge. També ha de
quedar clar que no s’educa ni s’ensenya tan sols en els
temps i els espais de l’escola.
L’escola, encara és una eina de promoció social i de
construcció de ciutadania?
Que un títol no serveixi per garantir feina no vol dir
que l’escola no serveixi. El gran debat sempre ha estat
si l’escola ha de generar operaris submisos o persones
autònomes amb capacitat de canviar la realitat que les
envolta.
Sense escola les desigualtats creixen i es
consoliden. L’escola que només és bona per a uns

quants no és una bona escola. L’escola justa és l’escola
equitativa, que reclama poder aportar a cadascú allò
que necessita. Tracta d’aportar més als que tenen
menys per igualar les oportunitats.
I la ciutadania?
Aquesta és una de les potes clau d’escola i és la que
sempre intenten suprimir les ideologies conservadores
o les que volen utilitzar l’escola per adoctrinar. L’escola
serveix per fer possible que tot infant tingui altres
finestres obertes al món diferents de les de casa seva,
el seu grup familiar, les cultures d’origen, les limitacions
del seu entorn social… Tot i que l’alumne pugui tenir
un entorn social amb moltes finestres, l’escola sempre
significa una altra manera de mirar a través d’elles.
Torno a idees del llibre que comentava: «A
l’escola aprenem, i eduquem, en tot allò que ens uneix
i ens allibera. Allò que ens converteix en ciutadanes i
ciutadans i allò que ens permet comprendre la realitat
sense dependències».
Què vol dir ser mestre avui?
Un mestre és una vida que acompanya altres vides.
Els mestres són professionals que saben i que estan
disposats a acompanyar. Saben de la vida, de la seva
àrea de coneixement, de les diferents maneres de ser
infant o adolescent, de les formes d’investigar la realitat.
Saben que la seva utilitat i la seva bondat professional
tenen a veure amb saber estar de manera activa i
positiva, un temps, al costat dels seus alumnes.
La funció del mestre ve definida per saber estar al
costat, de manera diferent en cada etapa, estimulant
el desenvolupament, mantenint el foc de la curiositat,
ajudant a integrar els sabers en la vida, facilitant dosis
de seguretat.
Què fem amb les famílies?
Mares i pares escolaritzen els fills perquè saben
que necessiten l’escola perquè la seva educació sigui
possible. A l’escola s’educa perquè l’escolarització
generi les persones i els ciutadans que les famílies soles
no podrien fer possibles. La pandèmia ha demostrat
que la separació és impossible.
Les famílies entenen que tothom no ho pot fer
tot. Ensenyar, fer aprendre és una tasca professional
complicada que requereix algú veritablement preparat
i amb unes qualitats humanes singulars. No té sentit el
gremialisme professional ni el tancament familiar. Tant
els pares i mares com els mestres dubten, proven,
innoven, aprenen a educar i millor si ho fan junts.
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ACTUALITAT DE CATALUNYA EN COMÚ
AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Aina Vidal, diputada en el Congreso por Catalunya
En Comú, durante la moción de censura presentada
por la ultraderecha “Hoy en el hemiciclo se respira odio.
Porque del mismo modo que el amor y el respecto
pueden ser un proyecto de país, el odio también. El
odio, la desconfiança y el egoísmo son el proyecto de
país de VOX.”

Jessica Albiach demana al president en
funcions de la Generalitat, Pere Aragonés, més ajudes
econòmiques, més rastrejadors inspeccions de treball
i un gran Pacte Nacional per a la Salut per poder fer
front a la Covid-19 i la crisi econòmica. “Només amb
restriccions i ajudes tèbies, no podem fer front al virus.
Li demanem mesures contundents amb recursos
econòmics suficients. Li demanem sacrificis a la gent,
però el Govern ha d’estar a l’alçada”.

Catalunya en Comú se suma al clam del Sindicat
de Llogateres i de més de 9000 entitats socials que
reclamen al Govern de l’Estat que reguli els preus dels
habitatges de lloguer. Blindar el dret a l’habitatge és
necessari, però enmig d’una crisi és essencial.

David Cid denuncia que el risc de l’operació amb
els terrenys del macro-casino Hard Rock, el corre la
Generalitat exercint d’intermediària entre la Caixa i els
promotors. “No discutim només sobre si volem o no el
casino més gran del món, estem discutint sobre el pufo
Hard Rock”.

A L’EUROPARLAMENT

Ernest Urtasun, en nom del Grup Parlamentari
Europeu dels Verds/EFA, demana a la UE que prioritzi
la igualtat de gènere en la seva política exterior i de
seguretat. Urtasun ha estat ponent del primer informe
de l’Europarlament sobre aquest tema.
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#XarxesCornellà
@UnaiSordo

@Vicky_MHerreros

La nostra estirp és de titans.

Polonia
hoy
retrocede
en
derechos humanos. Restringir
aún más el derecho al aborto es
una de las múltiples formas de
violencia contra las mujeres.

Ho dic
sense cap prejudici.
Penseu, si no, en la gent que, dia
rera dia
sofreix, estima, mor,
aquella trista i oblidada gent
que cada tarda menja el mateix
plat...
[...]La nostra estirp, ben cert, és
de titans.
@AinaVS

Nuestro cuerpo, nuestra decisión.
#NiUnaMas #DerechosHumanos
#ViolenciaDeGenero

@albertocc_

Cocinar no os convierte en
partidazos sino en adultos
funcionales.

La teva opinió
La plataforma “Volem Jornada Contínua a Catalunya per la lliure
elecció de l’horari escolar”, proposa reorganitzar l’horari partit per
un que traslladi les hores de menjador de 14 a 16:30, fent classes
de 9 a 14 amb dos descansos.

opinem que...
Necessitem un debat nacional amb la comunitat educativa i
defensem que menjador i lleure escolar siguin espais educatius
accessibles a tothom.

Escriu-nos
Envia la teva opinió a comucornella@gmail.com o a
twitter amb el HT #EnComúCornellà”

El semàfor

#XARXESCORNELLÀ

Hard Rock un projecte
prioritari per a l’actual govern
de Generalitat que, tot i
trobar-se amb una primera
sentència contrària a l’actual
pla,
segueix
endavant.
El govern no ha aturat la
compra dels terrenys al grup
Critèria a travès de l’incasòl.
Radar Covid, l’aplicatiu
prparat pel govern central
i que ara s’integrarà en un
sistema unificat a tota la Unió
Europea, ha tardat massa
en aplicar-se a Catalunya.
L’app duplica l’eficàcia dels
rastrejadors.
Els nous pressupostos
són més aprop amb un
primer acord entre Unidas
Podemos i el PSOE que
inclou una important pujada
d’impostos a les rendes
més altes i les corporacions,
a més de grans inversions
en salut i educació.

El pes de la corona, de Dr. Rúbies
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Pots participar en la construcció de la Cornellà del futur formant part de les
nostres àrees de treball sectorial on reflexionem, debatem i proposem. Per a
més informació contacta a comucornella@gmail.com

En Comú!

Vine a la nostra seu!
T’esperem

dilluns a dijous
de 17 a 20h
C/Bonestar, 30 - 08940
Cornellà de Llobregat

comucornella@gmail.com		www.encomucornella.org		www.catalunyaencomu.cat

