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La presentadora (veu en off)

Senyores, senyors, benvinguts al primer dels actes institucionals de celebració de 
la Diada Nacional de Catalunya, el lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or.

Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, 
a l’Associació de Mestres Rosa Sensat

La Mesa del Parlament de Catalunya, per unanimitat, va acordar atorgar la Me-
dalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la categoria d’or, a l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat.

La concessió de la medalla vol reconèixer la dedicació i la perseverança de mes-
tres, famílies i ciutadans per transformar l’escola i millorar l’educació.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat representa un moviment de renovació peda-
gògica que, encara avui, continua treballant per la millora de l’educació.

El Parlament vol reconèixer amb aquesta distinció la seva sostinguda reivin-
dicació de l’escola pública de qualitat i la defensa de la formació permanent dels 
mestres, com a professionals i peça clau del progrés, de la societat i el futur dels 
països.

Un dels objectius principals de Rosa Sensat és assolir una escola democràtica 
amb expressió lliure i diversa d’opinions i criteris sobre la política i la realitat edu-
cativa, juntament amb el foment de la llengua catalana. Un model d’escola que, al 
llarg de tot el període democràtic del nostre país, ha estat el pilar i la garantia de la 
cohesió i la convivència de la plural societat catalana. 

Enguany se celebra l’aparició del número 400 de la revista mensual Perspectiva 
escolar, una eina de reconegut prestigi per a difondre les pràctiques i les teories pe-
dagògiques. I es commemoren també els cinquanta anys de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat.

Així mateix, per mitjà de la concessió d’aquesta distinció als servidors públics, la 
Mesa vol fer extensiu l’agraïment i el reconeixement al col·lectiu dels docents, amb 
una llarga trajectòria dedicada al servei dels infants del nostre país.

Iniciem l’acte amb la glossa de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Té la pa-
raula el doctor Joan Soler i Mata, doctor en història de la pedagogia, professor de la 
Universitat de Vic i president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països en 
Llengua Catalana.

(Aplaudiments.)

Joan Soler i Mata (doctor en història de la pedagogia, professor de 
la Universitat de Vic i president de la Societat d’Història de l’Educació 
dels Països de Llengua Catalana)

President del Parlament, president de la Generalitat, presidenta de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat, autoritats, mestres, amigues i amics, molt bona tarda a tot-
hom.

Sento com un privilegi viscut amb emoció i gratitud, l’encàrrec per fer la glos-
sa de l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb motiu de la concessió de la Medalla 
d’Honor del Parlament. Vagi per endavant la felicitació al president i als membres de 
la Mesa que ho van decidir per l’encert en la iniciativa. I la felicitació a l’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat, ben representada avui en aquest acte per membres de la 
Comissió Executiva i la Junta Rectora, per persones de l’equip fundador, per perso-
nes rellevants al llarg de la seva trajectòria i, en fi, per persones vinculades de ma-
neres molt diverses, perquè després de cinquanta-tres anys, som molts i moltes que, 
per uns o altres motius, ens sentim part de Rosa Sensat, una entitat que ha donat una 
segona vida a una de les millors mestres de la Catalunya del primer terç del segle 
XX; una dona que, en paraules de Josep González-Agàpito, va fer «de la vida escola», 
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a l’Escola de Bosc de Montjuic, al Grup escolar Milà i Fontanals i a l’Institut de Cul-
tura i Biblioteca Popular de la Dona. 

Quin encert, l’any 1965, posar el nom d’una dona mestra a la nova Escola de 
Mestres, convertida en Associació l’any 1981; una proposta d’Alexandre Galí que 
Marta Mata explica: «Li hauríem de posar de nom Rosa Sensat. Era dona, en sereu 
majoria –va profetitzar–, ja era així als estudis normals. Va ser una excel·lent mestra, 
des del primer al darrer moment del seu treball i, en tota circumstància, oberta als 
nous corrents pedagògics de dins i de fora, estudiosa i sensible, treballant a fons a 
l’escola pública. I va estimar molt la formació de mestres.» I, gràcies a la iniciativa 
i l’empenta de l’equip fundador, el 4 d’octubre de 1965, Angeleta Ferrer i Sensat, la 
filla, feia la primera classe de l’Escola de Mestres Rosa Sensat.

L’acte d’avui va de mestres, com el títol del llibre de Jaume Cela i Juli Palou, va 
d’agraïment i reconeixement al col·lectiu de docents del país i, amb ells, a totes les 
persones dedicades al servei dels infants i adolescents. Va dels mestres i les mes-
tres que ja no hi són però van obrir i explorar els camins de la renovació pedagògica; 
va dels qui encara hi som, més grans o més joves, i per això tenim l’oportunitat de 
compartir i intercanviar experiències i aprendre uns dels altres per avançar en l’edu-
cació; i va també dels mestres del futur, avui encara estudiants, que necessiten refe-
rents per a construir una sòlida formació sense la qual cap bona escola serà possible. 
Per això s’escauen uns versos del poema de David Jou, El professor: 

«Quin privilegi, haver pogut parlar / tants anys davant d’uns ulls que renovaven / 
contínuament la seva joventut, / haver-me sentit ple de savieses més altes que la 
meva / i des d’elles haver pogut parlar, argumentar, sorprendre, rebatre, demostrar, / 
oblidar-me dels meus límits, de la meva poca gràcia, / de la meva veu monòtona, de 
mi mateix i tot, / i en un cel de pissarres i de guix esdevenir tan sols un portador / 
–indigne, ho sé, i obscur– de tantes meravelles!»

Parlar, argumentar, sorprendre, rebatre, demostrar, oblidar-se dels propis límits i 
esdevenir portador de meravelles davant els ulls, els dels alumnes, que renoven con-
tínuament la seva joventut. La feina del mestre. 

La feina del mestre de veritat com Antoni Benaiges, de Mont-roig del Camp, que 
va prometre el mar als alumnes de l’escola de Bañuelos de Bureba fins que l’esclat 
de la guerra civil es va endur el somni de l’educació republicana; Teresa Mañé, la 
mestra feminista, lliurepensadora i anarquista de Vilanova i de Reus; Leonor Serra-
no, que va lluitar pel dret a l’educació i la promoció social i cultural de la dona; Lo-
renzo Milani, el mestre de Barbiana, que va proclamar, davant els jutges que l’acu-
saven d’apologia del delicte de desobediència, «el meu deure de mestre és ensenyar 
als meus alumnes que sempre poden haver-hi lleis millors i més justes»; Pau Vila 
que, malgrat l’experiència docent que ja tenia de l’escola Horaciana, als trenta anys, 
va cercar a les aules de l’Institut Rousseau de Ginebra, el coneixement dels nous 
corrents de la pedagogia contemporània; Maria Antònia Canals aplicant el mètode 
Montessori al barracó del barri de Verdum; Pestalozzi construint les bases de la pe-
dagogia contemporània a Yverdon, a la riba del llac suís de Neuchâtel; Pepita Casa-
nellas que, segons ella mateixa deia, «només havia fet de mestra» al barri del Port 
de Barcelona; Joaquim Franch ajudant a créixer els nois i noies al camp de treball 
dels Aiguamolls de l’Empordà; Rosa Campà, mestra de Montferrer, dignificant l’es-
cola rural dels pobles dels Pirineus... Són tants noms impossibles d’anomenar que 
hem de recórrer al col·lectiu: la generació que va renovar l’escola catalana durant el 
primer terç del segle xx, els mestres pioners que van entroncar amb aquella gene-
ració i van impulsar la renovació de l’escola en ple franquisme i tots i totes les que 
van venir al darrere. En fi, són els mestres que integren els moviments de renovació 
pedagògica, els que fan escola catalana en els barris on es parlen moltes llengües, 
els que contribueixen a la construcció d’una escola i, per tant, d’una societat plural, 
oberta, més cohesionada, justa i democràtica a Tortosa, Terrassa, Badalona, Salt, 
Manlleu o Ripoll.
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Les línies de traç gruixut i color diferent d’aquest quadre, volgudament desorde-
nat per accentuar-ne la diversitat i la complexitat, ens poden servir per reconstruir, 
en el poc temps que tenim, un altre quadre amb els principals eixos de la trajectòria 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

Ho faré amb deu punts, pensats a partir de la pròpia experiència de mestre novell 
format a les escoles d’estiu i en la lectura dels articles de les revistes i publicacions, 
i, també, del coneixement adquirit com a professor universitari a través del tracte 
directe amb una part important de les persones que formen part de la trajectòria de 
l’associació i a través de l’estudi i anàlisi de documents i textos imprescindibles per 
comprendre’n el passat i el present.

Primer, el somni i el compromís de renovar i canviar l’escola per millorar l’edu-
cació dels infants, adolescents i joves. Fent servir paraules senzilles però carregades 
de significat de Marta Mata: «Llegir, sentir i tocar música; viatjar i, sobretot, con-
versar i estudiar. Ah!, i tot això posar-ho a l’abast dels nens en una bona escola.» 
Repensar l’escola i renovar la pràctica des de la petita infància fins a l’educació se-
cundària.

Segon, la importància dels principis i els referents pedagògics. Pedagogs i peda-
gogues d’ahir i d’avui per construir el projecte educatiu, la clau de volta de l’escola. 
Sense uniformitat ni pensament únic, sinó sota la divisa de «l’heterogeneïtat pe-
dagògica». Ahir, Montessori, Decroly, Claparède, Freinet; després, Piaget, Dienes, 
Neill, Milani, Makarenko, Illich; més endavant i encara avui, Malaguzzi, Tonucci, 
Moss, Pikler, Meirieu, referents externs al costat de referents formats en el si de la 
mateixa institució. 

Tercer, la lluita per una nova escola pública i per una nova educació pública. 
Des de les declaracions de les escoles d’estiu de 1975 i 1976, que van sacsejar el de-
bat educatiu de la transició, a la lluita de les escoles del CEPEPC per integrar-se a 
la xarxa pública, a la declaració de la quarantena escola d’estiu de 2005, «Per una 
nova educació pública», i la participació en el debat i el posicionament crític sobre 
la Llei d’educació de Catalunya de 2009: «Una nova educació de tothom per a tot-
hom, una educació com a responsabilitat social, responsabilitat pública, una nova 
educació pública.» 

Quart, l’impuls de la necessària formació dels mestres. Deia Maria Teresa Codi-
na, l’any 1992, a Manresa: «Els mestres som també d’un temps i d’un país: ens cal 
informació i reflexió per reaccionar alhora amb la professionalitat, la sensibilitat, la 
flexibilitat i la visió ampla i objectiva necessàries per afavorir el màxim progrés de 
cada un dels nostres alumnes en els aprenentatges.» La formació permanent dels 
mestres ha estat i és la raó de ser de Rosa Sensat: crear d’espais per debatre idees, 
generar diàleg, compartir experiències i inquietuds, confrontar dubtes i créixer con-
juntament. Les escoles d’estiu, la biblioteca, les revistes –Perspectiva Escolar i In-
fància– i les publicacions són la millor carta de presentació. 

Cinquè, la defensa del model d’escola catalana i la importància de la llengua com 
a instrument de cohesió social. Alexandre Galí va inspirar, des de l’inici, el treball 
didàctic sobre la llengua en el si de Rosa Sensat: «No separeu els nens, no separeu 
els nens per raó de la llengua.» En l’evolució des de plantejaments de bilingüisme, 
però sense abandonar mai la recomanació de Galí, es va evolucionar envers la im-
mersió lingüística per garantir la cohesió social i configurar un model d’escola ca-
talana defensat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat, al costat d’altres entitats, 
institucions i moviments. 

Sisè, el treball en xarxa i la projecció externa. Una de les finalitats de l’Associa-
ció és participar i cooperar amb organitzacions públiques o privades, en totes aque-
lles iniciatives que, amb objectius semblants, estiguin encaminades a la millora de 
l’educació tant a Catalunya, Espanya, la Unió Europea, com a altres països del món. 
Una doble xarxa educativa i social extensa per ser present, fer sentir la veu i coope-
rar en l’àmbit educatiu. A l’arrel, la Fundació Artur Martorell, i en la trajectòria, les 
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confluències i les tensions amb els moviments de renovació pedagògica, perquè el 
procés de renovació sempre és viu i dinàmic.

Setè, el treball en equip i l’equip de treball. Les persones i els equips són els pi-
lars de Rosa Sensat. Ens ho explica Pere Darder: «A través de reunions gairebé dià-
ries per regular el procés hom constatava les mancances i, reflexionant sobre el fets, 
s’avançava en la presa de decisions. Era, com ja hem dit en un altre lloc, l’expressió 
de la confiança en el treball en grup, que permet una actuació coordinada i és un 
instrument permanent de formació dels participants.» 

Vuitè, l’educació pública i l’escola democràtica formen una unitat indissoluble i 
constitueixen un dels temes més tractats i debatuts en el si de Rosa Sensat: «L’in-
fant i el jove són l’agent central de l’escola democràtica –llegim en les conclusions 
de l’Escola d’estiu de 2008 centrada en el tema “Fer de mestre a l’escola democràti-
ca”–, el nostre propòsit és formar ciutadans amb esperit crític que tinguin capacitat 
per comprendre el món i ser solidaris, que siguin persones responsables perquè són 
lliures i es mouen en l’esfera de la dignitat.»

Novè, el compromís amb la infància i els drets de l’infant. És la forta petjada de 
Jordi Cots, fundador i primer adjunt al Síndic de Greuges per temes d’infància: la 
Convenció dels drets de l’infant com a programa pedagògic. La necessària respos-
ta als interrogants i reptes que ens planteja anualment l’Informe del Síndic sobre la 
situació de la Infància a Catalunya. L’escola com a comunitat justa i solidària i l’es-
cola inclusiva són una part d’aquesta resposta.

Desè, l’equilibri entre la continuïtat i el canvi. El passat i el present de Rosa Sen-
sat s’han anat construint a partir del debat intern i la participació de les persones que 
formen la institució. La realitat de cada moment es mostra dinàmica i impulsada per 
dos vectors: la continuïtat d’uns principis, l’essència, i el canvi per donar resposta 
a les noves realitats, l’existència. És el replantejament constant i el debat cíclic so-
bre les finalitats i l’actuació de l’associació.

Hi ha encara un darrer punt que dona sentit a les idees anteriors, però que so-
bretot ens implica al conjunt dels qui som avui aquí i a allò que representem. És un 
sintagma de tres conceptes: política, pedagogia i ètica. 

Disculpin l’atreviment del convidat que els demana que ningú faci política so-
bre l’escola i l’educació sense pedagogia –o sigui, sense coneixement– i sense ètica. 
L’única batalla justificada i lícita entorn de l’escola i els mestres és la que condueix 
directament a la millora de l’educació dels infants, adolescents i joves. La resta és 
enrenou i soroll innecessari, perjudicial i immoral.

En les paraules finals d’aquesta glossa sobre el passat i el present de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat voldria fer ressonar les paraules sàvies de l’historiador Josep 
Fontana en la defensa d’una història que «ens ha de servir per crear consciència crí-
tica del passat amb la finalitat de comprendre millor el present» i «una història que 
ens retorni la voluntat de planejar i construir el futur, ara que sabem que cal partici-
par-hi activament, perquè no està determinat i depèn de nosaltres». 

Per això no voldria acabar sense recuperar algunes idees presents en els processos 
de renovació pedagògica: la centralitat de l’aprenentatge i de la infància i, en els nos-
tres temps, la lluita contra la pobresa i el risc de marginació; el compromís envers els 
drets dels infants i la defensa del planeta; l’esperit crític i la sòlida formació dels mes-
tres; la importància de l’equip i el centre educatiu com a lloc de trobada i acollida que 
possibilita múltiples intercanvis i relacions; la necessitat de la cooperació i confiança 
mútua entre escoles, instituts i universitat, i també de l’àmbit educatiu amb el con-
junt de la societat; l’impuls a la construcció de projectes educatius sòlids i diferents; 
el valor de l’escola a la mida i el perill d’uniformitzar les renovacions; la recerca i la 
innovació des dels mateixos centres; l’educació pública i democràtica i l’aposta per 
l’optimisme i la utopia educativa per fer possible la repetició de «la conjunció astral 
de persones» –en expressió de Marta Mata– que, cadascú en el seu lloc, «compartien 
una mateixa concepció personal i social de l’educació com a constructora del futur». 
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En qualsevol cas, com al títol del llibre de Xavier Besalú, no som aquí per ren-
dir-nos.

Gràcies de nou per l’encàrrec rebut. Felicitats a l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat.

(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, seguidament, el molt honorable senyor Roger Torrent, presi-
dent del Parlament de Catalunya, lliurarà la Medalla d’Honor del Parlament de Ca-
talunya, en la categoria d’or, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Recullen la me-
dalla la senyora Maria Teresa Codina i el senyor Pere Darder, mestres i dos dels set 
fundadors de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

(Aplaudiments.)
La senyora Francina Martí, actual presidenta, i el senyor David Altimir, mestre i 

secretari de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
(Aplaudiments forts i perllongats.)
A continuació, i en nom de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ens dirigeix 

unes paraules la senyora Francina Martí, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat.

Francina Martí (presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat)

Moltes gràcies, president del Parlament, president de la Generalitat, autoritats, la 
Mesa del Parlament, amigues, amics. Avui no soc jo qui parlo, són moltes veus les 
que han contribuït a aquest discurs d’agraïment. Avui parlo amb la veu de molts mes-
tres. Aquesta veu és la veu que sempre ha volgut tenir Rosa Sensat, una veu col·lectiva 
per un projecte col·lectiu, amb moltes mirades i amb molts punts de vista, una mirada 
oberta al món, amb un objectiu molt ample, però alhora molt concret: defensar una 
educació de qualitat per a tots els infants i joves. 

I parlo amb la veu de moltes persones, perquè Rosa Sensat són les persones: les 
d’ahir, les d’avui i les de demà. No només els mestres, professors, educadors, sinó tam-
bé tota la ciutadania activa que lluita dia a dia, des de l’anonimat de les escoles, dels 
instituts, dels centres d’esplai i de lleure, des de les associacions ciutadanes, per asso-
lir una educació millor per a tots els infants i joves del país. Aquests són els autèntics 
protagonistes d’aquest reconeixement i amb ells i per ells hem treballat i treballem.

El primer agraïment és per aquell grups de mestres que fa més de cinquanta anys, 
en ple franquisme i en la més absoluta clandestinitat, van començar aquest projecte 
que va refer l’escola catalana en llengua, cultura i pedagogia, i que, malgrat les vi-
cissituds, ha continuat fins avui. Avui tenim la satisfacció que siguin aquí dos dels 
pioners de Rosa Sensat: la Maria Teresa Codina i el Pere Darder. 

I, també, des d’aquest faristol us transmeto la salutació d’una altra de les fundado-
res, Maria Antònia Canals, que hagués volgut ser amb nosaltres aquest vespre, però 
que per diverses circumstancies no ha pogut ser aquí. Fa uns dies ens vam veure a 
Girona amb la Maria Antònia i em va demanar que digués, sobretot, en aquest Par-
lament, que l’essència del nostre treball, el nostre compromís, és el reconeixement de 
la personalitat de l’infant, el seu respecte i la seva estimació.

Us transmeto, també, una salutació de Jordi Cots, que ha dedicat la seva vida per 
fer que els drets dels infants fossin coneguts, reconeguts i respectats, i que tampoc 
pot ser present en l’acte d’avui. L’Anna Maria Roig és una altra de les fundadores que 
avui tampoc no pot ser aquí. I també recordem els que ja fa temps que ens han deixat, 
tot i que el seu llegat és ben viu: Enric Lluch i Marta Mata. Aquesta última, dipu-
tada durant uns anys d’aquest Parlament, i la qual el 2015, a títol pòstum, va rebre 
aquesta Medalla d’Honor, amb les altres set primeres dones diputades al Parlament 
de Catalunya.

El segon agraïment és per a l’equip de treball de l’associació, que des de tots els 
serveis d’administració, de recepció, de formació, de publicacions, des de l’arxiu, 
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des de la biblioteca, des de comunicació, creen la bastida que fa possible tota l’ac-
tivitat de l’associació perquè molta més gent hi treballi, hi col·labori i hi participi. 
Aquest agraïment és també per a tota la gent que participa en la Junta Rectora, en els 
grups de treball, en els consells: de les revistes, de formació, de publicacions, tant 
a Barcelona com en d’altres indrets de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i d’Amèrica 
llatina. Tota aquesta gentada és l’autèntica força de Rosa Sensat perquè, com deia 
abans, «Rosa Sensat és la gent».

I tota aquesta gent hauria volgut ser aquí avui, però com que la Sala Auditori del 
Parlament se’ns ha quedat petita us emplacem en una festa oberta que celebrarem 
d’aquí poc, a la qual tots els que avui sou aquí presents també hi sou convidats. Una 
festa que volem oberta a tothom, perquè l’Associació de Mestres Rosa Sensat vol ser 
així: oberta. Oberta al debat, oberta a la diversitat d’opinions, oberta a les mirades 
dels diferents camps professionals, això sí, sense perdre de vista l’objectiu principal; 
un objectiu que fa molts anys que ens marca el camí, i que és el següent: contribuir 
a la formació, a la millora i a l’actualització pedagògica dels professionals de l’edu-
cació, a través, principalment, del treball en equip dels socis per la consecució de 
l’escola democràtica i l’expressió d’opinions i criteris sobre política i la realitat edu-
cativa, així com del foment de la llengua catalana.

Des dels inicis a Rosa Sensat la formació de mestres va ser definida sobre tres 
eixos que la fonamenten: pràctica, reflexió i autoformació. Es tracta d’una formació 
de mestres que no parteix de zero, sinó que parteix de l’experiència i de les «escoles 
tossudament estructurades en equip», donant, rebent i compartint, com diu Maria 
Teresa Codina.

En definitiva, aquesta formació promou la renovació i el canvi, no només de les 
maneres de fer, no només de les metodologies, sinó, i el que és més important, de 
les maneres de pensar. Aquesta idea lliga amb un dels plantejaments de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, segons el qual la veritable renovació és aquella que està fonamen-
tada en la base pedagògica i en la recerca científica, i que està impulsada per una 
reflexió profunda. Una innovació que no es queda només en el com, sinó en el què 
i en el per què, que lliga el passat amb el present i el futur, perquè tota innovació 
comença en els orígens. 

Tota la feina feta des del 1965 és fruit d’un treball rigorós de molta gent que re-
cupera el llegat pedagògic d’abans de la guerra i el porta a la pràctica. En paraules 
de Maria Antònia Canals, es tracta de posar en relleu «la necessitat de viure i de 
fer veure com la responsabilitat pedagògica i la responsabilitat social del mestre 
són dues cares de la mateixa moneda», i aquesta responsabilitat social no és una 
cosa que es pugui aprendre a les universitats, sinó que és una actitud que s’aprèn 
compartint entre tots: mestres, professors, infants, joves, famílies i la societat im-
plicada.

Ens agrada molt rebre aquest reconeixement, perquè sabem que és extensiu a tot 
un col·lectiu, i això per nosaltres té un gran valor. L’objectiu que tenim és massa am-
biciós, massa complex per fer el camí tot sols, i per això sempre hem tingut la volun-
tat de fer la feina tot creant xarxes de col·laboració. Sabem que no som únics, i que, 
al llarg dels anys, han anat apareixent molts moviments de mestres, col·lectius i as-
sociacions que tenen objectius afins als nostres. I és per això que prenem el compro-
mís de continuar treballant, de manera coordinada, afavorint la trobada, la reflexió i 
l’acció amb tots ells.

La nostra mirada està posada en una educació integral, més enllà de notes i de 
rànquings, una educació que «ha de tenir cura de totes les dimensions de la perso-
na, i no únicament dels continguts intel·lectuals i de la memòria», tal com diu Pere 
Darder, perquè «mestres i infants aprenguin sent feliços i perquè desenvolupin tot el 
seu potencial». En definitiva, i recuperant una frase del maig del 68, que encapçala 
l’editorial de la revista Perspectiva escolar d’aquest mes de setembre: «No volem les 
vostres notes, aquí havíem vingut a aprendre.» 
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També sabem, i ho dic en paraules de Pilar Benejam, que «no hi ha democràcia 
sense els coneixements que permeten entendre el món». Un dels principals objec-
tius de l’Associació de Mestres Rosa Sensat és la consecució de l’escola democràti-
ca. I això vol dir, entre d’altres coses, educar per comprendre el món de manera crí-
tica. Aquest ha estat el tema general de la cinquanta-tresena escola d’estiu d’aquest 
juliol passat. Un tema que vam triar en uns moments tensos i complexos, durant 
el curs passat, quan l’escola i l’educació a Catalunya estaven situades al centre de 
crítiques mediatitzades i polititzades, de manera molt interessada per part d’alguns 
que pretenen fracturar el que l’escola ha estat capaç de construir durant les darre-
res dècades.

Vam començar el curs 2017-2018 després d’uns atemptats que ens havien colpit 
i ens havien obert un munt d’interrogants, i sobre els quals calia reflexionar des de 
dins de l’escola. Més endavant, se’ns va acusar d’adoctrinament, perquè a l’escola 
es tractaven temes que formaven part de la vida dels infants i joves. I a l’escola els 
mestres no podem fer el sord a les preguntes que ells formulen cada dia: «Per què hi 
ha gent que mata? Per què la policia pega a la gent? Per què han trencat els vidres de 
l’escola? Qui són els bons? Qui són els dolents?»

Sabem que la línia entre educar i adoctrinar és molt fina, però també sabem que 
des de l’escola hem de fer possible el debat respectuós i el raonament fonamentat, 
amb l’objectiu que cada persona aprengui a pensar per ella mateixa. Aquest és un 
dels principis del que entenem per escola democràtica: donar a cadascú les eines per 
crear-se una consciència crítica per esdevenir persones emancipades i lliures, capa-
ces de viure en una societat basada en els principis de dignitat i fraternitat.

I així ho hem fet, aquest curs passat i els cursos que vindran, tot defensant amb 
més fermesa que mai el valor de l’escola i de l’educació per afavorir la construcció 
del pensament crític de tots els individus, defugint qualsevol dogmatisme ideològic, 
polític o econòmic. 

Sabem que l’educació no és neutral i que cadascú, cada mestre, té el seu punt de 
vista. Marta Mata va dir que «és bo que els nens sàpiguen que els seus mestres som 
tan normals que fins i tot tenen la seva opció política i religiosa, i que són tan mes-
tres que no la inculquen». 

Per arribar a la consecució de l’escola democràtica tenim sempre ben present que 
«educació és política», tal com deia Marta Mata. La vida és política i l’escola no pot 
estar al marge d’aquesta dimensió, perquè cal aprendre a esdevenir subjecte actiu. 
La neutralitat, en educació, no existeix, al contrari, és una idea que posa en perill la 
formació del sentit crític de les persones. Educar és ajudar a descobrir altres pers-
pectives de comprensió de la realitat, diferents de les dominants. Educar és obrir 
finestres que, sovint, no són les de la família, ni les del poder econòmic, ni les de les 
religions. L’escola ha d’evitar que se la vulgui posicionar a favor del manteniment de 
la societat establerta i ha de pensar quin projecte de societat vol construir. 

És en aquest sentit que entenem l’educació com un acte polític. Els educadors 
hem de prendre partit en la resolució dels problemes del món, i els polítics han de 
construir estructures que facin possible el treball pedagògic, basat en la cooperació 
i no pas en la competitivitat, les comparacions i les classificacions internacionals.

Fins aquí el nostre agraïment per aquest reconeixement.
I, per acabar, fem un prec, una reivindicació perquè aquesta Medalla d’Honor 

representi un compromís polític per una nova educació pública. 
Estaríem molt satisfets si aquest reconeixement d’avui representés un compromís 

ferm d’aquesta institució i de totes les altres que formen la Generalitat de Catalunya 
a favor d’una educació de qualitat per a tots els infants i joves del país, per a tots.

Estaríem molt satisfets si, des d’aquestes institucions, hi hagués un ferm compro-
mís per assolir el dret de l’educació com a servei públic, de qualitat, amb un projecte 
que entengui l’educació des del bé comú, i que això sigui una prioritat perquè s’hi 
esmercin els recursos necessaris.
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Estaríem molt satisfets si aquesta medalla servís perquè la pedagogia anés per 
davant de les lleis i de les normatives.

I encara estaríem més satisfets si tots els infants, joves, siguin com siguin i vin-
guin d’on vinguin, se sentin acollits i no expulsats de les escoles. 

Estaríem molts satisfets si les escoles del país no competissin entre elles, sinó 
que formessin una xarxa de col·laboració, perquè això voldria dir que totes serien de 
la màxima qualitat. 

Com ja s’ha dit abans, tenim exemples en la història del nostre país que, quan 
conflueixen pedagogia i compromís polític, l’impuls i l’avenç en educació i en el 
progrés de la societat es fa realitat.

Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat continuarem treballant per perseguir 
aquests objectius, perquè, tal com va dir el mestre Pompeu Fabra: «Cal no abando-
nar mai ni la tasca ni l’esperança.»

Moltes gràcies.
(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, el president del Parlament de Catalunya.

El president (Roger Torrent i Ramió)

President de la Generalitat de Catalunya, membres de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat, consellers i conselleres del Govern, membres de la Mesa d’aquest Parla-
ment, diputats, diputades, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, expresident 
Montilla, expresident de la Generalitat, expresident Benach, expresident del Parla-
ment, membres del Cos Consular, mestres, senyores i senyors, deixin-me començar, 
si m’ho permeten, amb un record a la presidenta Forcadell, a qui, evidentment, li 
agradaria ser aquí i a qui a tots ens agradaria que pogués ser aquí. Ella, que ha de-
dicat bona part de la seva vida, de la seva vida professional al món educatiu, estic 
convençut que, entre les parets dures, gruixudes i grises de la presó, avui, se sent 
completament satisfeta i orgullosa que el Parlament, el seu Parlament, reconegui la 
tasca de l’Associació Rosa Sensat i, a través seu, de tots els mestres del país. Un re-
cord, per tant, per la presidenta Forcadell.

(Aplaudiments.)
Deia Bertolt Brecht en un dels seus poemes, Mestre, aprèn!: «No diguis massa 

sovint que tens raó, mestre! / Escolta quan parles.»
Un escrit, un poema, unes idees de Bertolt Brecht que recullen perfectament 

l’esperit de Rosa Sensat: la renovació permanent, l’aprenentatge constant i l’escola 
democràtica. 

L’aparició de l’Escola de Mestres Rosa Sensat va ser part d’una reacció contra 
la grisor educativa que imposava el franquisme, que imposava la Dictadura. Com 
relatava la mateixa Marta Mata, va començar a aplegar joves mestres amb un deno-
minador comú: la llengua catalana –llavors prohibida a l’escola– i la voluntat de la 
renovació pedagògica. Va néixer, per tant, bevent de les fonts de l’escola republica-
na, d’aquells principis de l’escola republicana, que havien orientat els antics mestres, 
aquells d’abans de la guerra i que havien estat apartats després per la Dictadura. Va 
néixer, aquesta escola de mestres, per poder oferir una escola millor i aconseguir 
amb ella, amb aquesta escola millor, evidentment, una societat millor.

Des d’aquell primer moment, des de fa més de mig segle, l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat ha portat a terme una tasca valuosa per als docents, per al món de l’en-
senyament, i per extensió, per al nostre país, fins al punt que no es pot entendre l’edu-
cació i l’escola del nostre país, avui i de tot aquest període, sense tenir en compte la 
seva valuosa contribució. 

La seva tasca ha tingut i té una incidència real, concreta, efectiva, tangible. Però, 
a més, pel que representa, a aquesta aportació cal sumar-hi també el paper simbò-
lic que representa l’Associació Rosa Sensat. Ja que per la seva trajectòria, per tot el 
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que ha fet, per tot el seu compromís demostrat al llarg d’aquestes més de cinc dèca-
des, compromís amb la cohesió social, compromís amb uns ideals, amb uns valors 
compartits, uns valors educatius però també uns valors de societat, ha esdevingut, 
en definitiva, un referent que compta amb el respecte generalitzat del món educatiu.

Per aquesta condició de referent –perquè són un referent, perquè sou un refe-
rent–, la distinció que avui atorguem, la distinció que tenim l’honor d’atorgar avui, 
com a Parlament, suposa també un reconeixement a tot un col·lectiu: el col·lectiu de 
docents del país.

I permetin-me que, en aquest punt, ja que parlem de col·lectiu i ja que parlem 
dels mestres i del conjunt dels docents del país, faci una breu reflexió a l’entorn de 
l’escola. 

Parlem molt de competències i, segurament hem de fer-ho; de fet, hem de fer-ho. 
Necessitem parlar de competències perquè hem de posicionar-nos en un món can-
viant, en un àmbit competitiu. És cert. Però tenim la temptació de parlar menys de 
valors, de parlar menys d’integració, de cohesió i de respecte; de comunitat, en de-
finitiva. I això és el que precisament basteix la nostra escola, basteix la comunitat, 
fa comunitat.

Ciutadania, democràcia i llibertat. Valors que es treballen dia sí i dia també en 
les aules i en els patis de tots els centres d’arreu del país –dia sí, dia també. Perquè 
les democràcies, no ens enganyem, es materialitzen a les urnes votant, però es con-
soliden a les aules, es consoliden a les escoles.

«Aquí s’ensenya a pensar i no què pensar», deia una pancarta que va aparèixer 
recentment en alguns centres, com a resposta als atacs injustos que ha patit l’escola 
catalana, i els mestres en particular. Pancartes que, en alguns casos, van ser ataca-
des, guixades, arrencades, llençades. Potser hi ha gent a qui no li agrada que s’en-
senyi a pensar.

El lema de la pancarta, aquest lema, i la reacció irracional de qui intentava es-
borrar-lo, construeixen una escena molt significativa. Ens recorda com, en democrà-
cia, el futur passa necessàriament perquè la ciutadania pensi, pensi per ella mateixa, 
i s’expressi, s’expressi lliurement i en qualsevol circumstància. Però també passa 
perquè s’impliqui la ciutadania, perquè participi de la vida col·lectiva, de la vida pú-
blica, sempre, és clar, des del respecte als altres i a les seves idees.

Avui, ho hem vist recentment, hi ha qui intenta fer trontollar els pilars fonamen-
tals del nostre model educatiu, els pilars fonamentals de la nostra escola. Hi ha qui 
intenta fer trontollar un gran acord social. Hi ha qui intenta fer trontollar la princi-
pal eina de cohesió social del país, hi ha qui intenta fer trontollar l’escola. I això no 
passarà –això no passarà. 

L’educació, la llibertat. En l’educació i en la llibertat és on hi ha l’esperança del 
futur, on hi ha l’esperança del país. I són els escolars, són els nens i les nenes, els 
alumnes d’aquest país que representen aquesta esperança, que recullen el que som; 
però, sobretot, que projecten el que serem. Són l’esperança d’aquest país perquè són 
la llavor de la societat que hem de construir i que hem de fer créixer. 

I els mestres, vosaltres, sou els servidors públics a qui transmetem tots els nos-
tres anhels en aquest futur compartit. Abandonar-los, els mestres, abandonar-vos és 
abandonar el futur, és abandonar l’esperança. 

Us diria a tots plegats, ho diria a tothom, que deixem en pau els mestres d’aquest 
país, que els deixem treballar en pau. Però encara diria més: no només els hem de 
deixar treballar, sinó que els hem d’escoltar, permanentment, sempre. Sempre hem 
d’escoltar els mestres. Escoltem què tenen a dir. Escoltem quines són les seves parau-
les. Escoltem què pensen de l’escola. Deixem que els professionals, amb criteris pe-
dagògics, amb experiència a les aules, que coneixen tots i cadascun dels racons físics 
i figurats de la nostra escola, expliquin com veuen l’educació d’aquest país. 

Escoltem-los, sí, però no només; oferim també totes les eines, totes les eines 
necessàries perquè es puguin desenvolupar. Quan mancaven els recursos, quan no 
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hi havia prou recursos, els mestres i les mestres d’aquest país van demostrar el seu 
compromís. I va ser gràcies a aquest compromís que es va fer un sobreesforç, que, 
en virtut de la professionalitat demostrada, va aguantar, ha aguantat l’escola d’aquest 
país: dedicació, compromís i professionalitat. 

És hora de retornar aquest esforç. És hora d’ajudar. És hora d’oferir els recursos 
necessaris per afrontar els nous reptes que el món educatiu té, per afrontar aquest 
blindatge de l’escola del nostre país.

Fem costat als mestres, fem-nos costat. Impliquem-nos en els reptes compar-
tits. No abandonem mai a la seva sort l’escola d’aquest país. Defensem el model, és 
clar que sí!, defensem el model d’escola. Un model que té arrels històriques profun-
des, que van de Ferrer i Guàrdia i dels moviments de renovació pedagògica a Rosa 
Sensat i a l’escola democràtica, i que passen també per les famílies, les famílies com 
les de Santa Coloma de Gramenet, que en el seu moment van reclamar que els seus 
fills poguessin estudiar immersió lingüística. Aquesta és la història de l’escola del 
nostre país. Aquest també és el futur de l’escola del nostre país. 

Defensem el model, perquè defensar el model és defensar un gran consens, és 
defensar un gran acord, és defensar un gran pacte que ens serveix, que, de fet, és el 
més poderós per afrontar la cohesió social i la inclusió al nostre país. Defensem-lo.

Perquè una escola compromesa amb la seva societat –una escola compromesa 
amb la societat– és la conseqüència d’una societat compromesa amb la seva escola. 
Perquè, al capdavall, el desenvolupament i la maduresa d’una societat es mesura en 
el tracte als seus mestres. 

És un honor poder fer aquest reconeixement i, alhora, és també un cant a l’espe-
rança en el futur d’aquest país, en el que representeu els mestres i les mestres, i repre-
senta també la voluntat d’agrair-vos la tasca feta al llarg d’aquests cinquanta i escaig 
anys de l’Associació Rosa Sensat, però també al llarg de tots i cadascun dels dies de 
tots els cursos que els mestres d’aquest país heu obert les portes de les aules i heu 
ajudat a fer avançar la nostra societat a través d’uns valors compartits que són més 
necessaris que mai.

Per tant, gràcies, mestres; gràcies per tot el que heu fet, gràcies per tot el que feu, 
gràcies per tot el que fareu. 

Gràcies, Rosa Sensat, i visca l’escola d’aquest país!
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments.)
I ara convido el molt honorable president de la Generalitat que ens adreci unes 

paraules. President.

El president de la Generalitat (Joaquim Torra i Pla)

Molt honorable president del Parlament, companys de la Mesa, companys del 
Govern, autoritats, mestres, el poeta Robert Frost va dir: «No soc un mestre, soc un 
despertador.» Sí que era un mestre, és clar, evidentment; volia dir que un mestre és 
bàsicament un despertador; un despertador de consciència, de personalitat, d’inquie-
tud, de curiositat, d’esforços, de llibertat, de sentit crític.

Que un Parlament atorgui la Medalla d’Honor a una entitat dedicada a l’ense-
nyament i als mestres és tota una declaració d’intencions. Perquè res té un poder 
extraordinàriament més gran i més transformador que l’educació. Ho va dir Nelson 
Mandela i ho va resumir formidablement amb aquella frase que «l’educació és l’ar-
ma més poderosa que pots fer servir per canviar el món». Doncs canviem-lo.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un dels exemples més clars i inqüestio-
nables d’aquesta vocació educativa. El seu compromís amb la funció cohesionadora, 
generadora d’oportunitats i trencadora de desigualtats de l’educació, ha estat decisiu 
per bastir un model que rep avui un reconeixement professional unànime. També 
ho ha estat el seu compromís amb la llengua catalana com a llengua vehicular en el 
procés d’immersió lingüística. I, encara, no tindríem la qualitat educativa que tenim 
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si no hi hagués hagut aquesta preocupació central per la formació continuada dels 
nostres mestres.

En tot això, amics de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, hi teniu una respon-
sabilitat completa i, per tant, mereixeu l’agraïment de tota la societat, començant, 
avui, pels seus representants polítics.

He dit en diverses ocasions que els tres pilars que han de regir el futur del nostre 
país són la llibertat, la cultura i el talent. I quins poden ser, sinó aquests, els pilars 
també del dia a dia quotidià de l’educació a les nostres escoles. La llibertat és un 
hàbit individual i col·lectiu que s’ha d’aprendre i que s’ha d’entrenar cada dia. La cul-
tura és el contingut però també és el continent educatiu, el seu marc, que necessita 
seducció. I el talent és el resultat d’aquell despertar que esmentàvem al principi i que 
hem de reconèixer i fer créixer per part de tots: entrenar, seduir i reconèixer són tres 
eines útils i transformadores de l’activitat educativa.

Per agrair la tasca de l’associació que avui rebeu aquest merescut homenatge, re-
petiré un dels principis que ens hem fixat com a Govern de Catalunya: només hi ha 
una cosa més important que les nostres escoles, els mestres de les nostres escoles. 

I permeteu-me per això, avui, més que mai, un record emocionat per la conselle-
ra Clara Ponsatí: estimada Clara, t’enyorem; enyorem la teva força, enyorem el teu 
somriure i et volem a casa. Clara, a tu i a tots els presos polítics i exiliats us volem 
a casa.

(Aplaudiments forts.)
Des de la pluralitat, la diferència i la riquesa que sempre hem valorat tant, els 

valors de la pau, els drets civils i socials, la justícia i la democràcia tornen a ser la 
primera lliçó de les aules. 

Com deia Manuel de Pedrolo, de qui commemorem el centenari del seu naixe-
ment, «hem de defensar, amb totes les conseqüències, una cultura cansada de viure 
entre parèntesis». Aquest és també el nostre compromís amb l’ensenyament i, per 
tant, amb el futur del nostre país.

En record de la mestra i pedagoga Àngels Ferrer Sensat, filla de Rosa Sensat, 
deixeu-me acabar amb una declaració seva, que em sembla que resumeix, sintetitza 
i condensa tot això que hem dit avui aquí i la trajectòria intensa, immensa i llarga 
de l’associació de mestres.

Afirmo que l’educació és més obra d’amor que de ciència, i que no hi ha res tan 
difícil i interessant com descobrir i formar la persona humana. Que l’humanisme, 
doncs, i els valors de l’Associació de Mestres Rosa Sensat ens acompanyin en els 
mesos que vindran. Per molts anys més de passió pedagògica, perquè els nostres jo-
ves i infants s’ho mereixen tot, i vosaltres, els mestres, també.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores, senyors, per cloure l’acte, la Coral Sant Jordi, sota la direcció d’Oriol 
Castanyer, interpretarà Els Segadors, himne nacional de Catalunya.

(La Coral Santi Jordi interpreta Els segadors. Aplaudiments perllongats.)


	_GoBack

