
 
 
 
BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE L’ESCOLA PÚBLICA · Docència i 
activisme, una mirada històrica i actual (Mª Antònia Castellana) 
 
 

1 Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 · debateducaciopublica.cat 
 

 

BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES 
TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE 

L’ESCOLA PÚBLICA  
CONSCIÈNCIA POLÍTICA  

 
 

Docència i activisme, una mirada històrica i actual 
Mª Antònia Castellana, mestra jubilada i membre de 

Rella. Associació de Mestres i Professorat Jubilat 
 

Un dels grans dubtes que sempre ens plantegem és el fet de si l’escola és transmissora de 
la societat o n’és transformadora? Seguint una mica la història més recent podem veure que 
l’escola, o millor dit els i les mestres, han anat, com no podia ser d’una altra manera, 
concordes amb els temps que els ha tocat viure. 

Quan la societat està en moment de canvi, l’escola pateix les incerteses i lluita per trobar 
aquells models que siguin generadors dels canvis que comporta el moment social.  

Així doncs, hi ha moments, en la recent història del nostre país, i això també explica perquè 
molts cops tenim fets no sempre idèntics amb la resta d’Espanya, que els mestres teníem 
clar que sortíem d’un regim i volíem ser protagonistes d’un canvi, i que aquest canvi s’havia 
de fer des de l’escola: La defensa de la llengua i retornar a les  metodologies republicanes 
com una altra manera de voler educar.  

Políticament també s’entenia l’escola com el lloc ideal per fer aquesta nova societat. Un 
tema com la llengua va fer que sectors socialment diferenciats trobessin un motiu per lluitar 
junts.  

Si repassem de manera ràpida els últims anys ens trobem:  

1903-1923 Democratització dels Ajuntaments i època en què el catalanisme i l’obrerisme 
van tenir una presencia significativa en el camp de l’educació. La proclamació de la 
República va implicar un context renovador: Mancomunitat amb el que significa de 
bilingüisme, coeducació, neutralisme religiós i escola activa 

1936 A la resta de l'estat, a Catalunya (1939), el Franquisme va significar un retrocés. El 
castellà s’erigeix com a llengua única, separació de sexes, adoctrinament del professorat, 
continguts retrogrades i feixistes, i repressió. Auge de l’Església i de les seves escoles i 
influencia en el poder. 

1960 Dins el marc de l’escola privada apareixen noves propostes i experiències que 
pretenen restaurar el que havia estat el moviment renovador de les escoles de la República. 
Són grups d’escoles que tot i ser de la burgesia catalana mitja i alta, tenen un esperit 
d’escola pública. 

1961 El naixement d’Òmnium Cultural és un dels primers gestos explícits de promoció de 
l’ensenyament del català. Amb cursos que es feien en els seus locals, impulsats per 
persones de l’ensenyament que procuraven estendre de manera progressiva l’aprenentatge 
de la llengua, tant per els adults que no havien pogut aprendre a escriure, com per a 
persones vingudes d’arreu d’Espanya. Van arribar a 10.000 alumnes. I desprès també, amb 
campanyes en defensa de la Llengua  
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1963 a 1966 Es convoquen les COORDINACIONS ESCOLARS promogudes per escoles de 
la burgesia com Talita i Costa Llobera que conviden a altres mestres per parlar de pràctica 
educativa 

1966 Primera escola d’estiu Rosa Sensat Escola catalana, activa recuperant referents de 
l’escola de la República. Amb contraposició en aquell moment a LAS ESCUELAS 
NACIONALES. 

1968 Neix, potenciada per Rosa Sensat, la Coordinació escolar la Cooperativa ABACUS 

1970 Coincidint amb el debat sobre la Llei General d’Educació (LEC) es va reivindicar 
l’ensenyament del català a l’escola, que la llei en principi contemplava però que no s’havia 
concretat en res. Aquella campanya va desplegar una gran mobilització de suport a la 
llengua i va comptar amb l’adhesió de més de 2000 entitats. Surt un moviment, Coordinació 
escolar, per tal de treballar en comú diferents escoles, i es dóna més importància al treball 
entre escoles que no amb mestres puntuals. I d’una forma més o menys clandestina es 
comencen a donar classes en català. Això si, a escoles privades. També s’editen nous 
materials i llibres de text  

1972 Es fan moltes vagues reclamant una escola Publica i de qualitat per a tots. Al mateix 
temps es va produir un fet de gran rellevància: Joaquin Arenas i M. Lluïsa Corominas van 
impulsar un pla experimental d’ensenyament del català a Santa Coloma de Gramenet. S’hi 
van incorporar 4.500 alumnes i va ser l’inici del model d’escola en català que després va 
portar el mateix Joaquin Arenas quan va ser cap del Servei de Ensenyament del català de la 
Generalitat. Al mateix temps es funda la FAPAC.  

1975 Rosa Sensat publica el Manifest per l’escola Pública. Va suposar un factor de 
modernització pedagògica i social molt important Persones, institucions i representants 
diversos del sector del catalanisme polític van confluir en la necessitat de refer l’escola, de 
fer escola catalana i de cercar un sistema educatiu més eficaç i provar nous mètodes. 
Aquest període és molt creatiu i innovador per part de la iniciativa privada i per l’impuls dels 
poders públics. 

Més o menys aquest any surt l’Escola Universitària de Formació del Professorat a Sant 
Cugat sota la direcció de La Universitat Autònoma de BCN dotada d’un professorat que 
provenia majoritàriament dels moviments de renovació, i que ha proporcionat a la professió, 
promocions senceres de mestres marcats per un nous temps. Succeïa també, com en tants 
d’altres àmbits de la vida del país, que a mesura que s’intuïa la fi del Franquisme i la 
transició a un sistema democràtic, augmentaven els posicionaments socials, entroncats amb 
la diversificació de visions polítiques  

1976 Jornades Catalanes de la Dona “Sense coeducació no hi ha educació” i lluites per la 
pau i contra les guerres. 

1977 Escoles en lluita a BCN A partir de les escoles Soller o Pegaso, la reivindicació d’un 
solar per construir escoles públiques posa en qüestió l’estructura corporativista i jeràrquica 
del sistema i avança durant un temps cap a formes d’autogestió comunitària.  

1978 Les escoles del CEPEC: s’havien fundat 80 escoles actives, s’havien mobilitzat 
recursos econòmics per sostenir-les i aquestes escoles havien arrelat en el seu entorn 
social. Però la contradicció entre la titularitat privada (amb pagament de quotes generalment 
elevades) i el principi democràtic de la igualtat d’oportunitats, només podia ser superada per 
un canvi de titularitat que passés de privada a pública. Va ser en aquelles escoles on es van 
poder construir equips i projectes educatius coherents, amb autonomia de recursos, al 
marge del monolitisme ideològic de l’escola estatal, propi del Franquisme, i l’adoctrinament 
generalitzat propi de l’escola religiosa.  

1979 Un altre moment important va ser la Llei de Normalització lingüística. Competències 
educatives de la Generalitat. Construcció de noves escoles públiques 
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1980 Vagues d’interins aconsegueixen una Convocatòria d’oposicions restringides. A 
conseqüència de la vaga hi ha  una convocatòria  d'unes 4.700 o 4.900 places d'oposicions 
"restringides" a la que ens presentem més de 5000 mestres interins i en la que van 
aconseguir entrar un gruix de gent molt jove,  

És l’època de les generacions "baby boom", d'expansió i creació d'escoles públiques. Es 
necessiten tants i tantes mestres que hi podem accedir llicenciats i llicenciades. 

És l’època de la immersió lingüística, els cursos de la Rosa Sensat. Veníem del Franquisme 
i volíem trencar tot allò que recordés l'escola franquista. Volíem transformar l'escola i el món. 

1981 S’inicia la coordinació de diferents Moviments de renovació de Catalunya que es 
legalitzarà com a Federació de MRPC l’any 1986 

1988 Vaga indefinida. Ja es parlava de l’entrada dels nens de 3 anys a l’escola. Aquest any 
hi va haver una vaga de dos dies setmanals  fixos e indefinida en el temps, amb processos 
totalment assemblearis cada dia. Una Assemblea amb propostes per les Assemblees de 
Zona, amb sales plenes de gom a gom on es discutia de tot. Això va suposar un gran 
descompte de les nomines, i tot i que vàrem guanyar moltes coses a llarg plaç , no va 
suposar cap guany econòmic Van convocar-se manifestacions multitudinàries i aquest 
període també coincideix amb dues vagues generals. 

Continuem lluitant contra la "carrera docent" que consideràvem que era una mena de 
jerarquització, vagues i manifestacions amb pancartes molt multitudinàries.  

Com a contrapartida se'ns reconeix l’antiguitat i els estadis docents (sexennis) 

De totes maneres les reivindicacions i manifestacions que s’han fet des de l’escola pública 
han estat sempre demandes per guanyar qualitat en l’escola. Per tant sempre s’ha volgut 
implicar a la Comunitat educativa ,sobretot als pares, en les reivindicacions i en alguna 
millora salarial 

Amb el restabliment de la democràcia, igual que passa amb la societat, s’entra en un 
període com d’acomodació. Els Sindicats no acaben de trobar el seu paper i ja no són motor 
de les reivindicacions dels mestres. I poc a poc, es fa difícil saber com es va acceptar una 
burocratització de l’escola que penso que ens ha fet ser menys reivindicatius i creatius. 

L’altre dia quan preparàvem aquest document parlàvem amb els companys que ara ens hem 
jubilat i ens plantejàvem que no se si hauríem d’acceptar tota aquesta paperassa que ofega 
la vida de moltes escoles.  

Preparant la xerrada m’he trobat amb un llibre de l’Ernest Maragall que descriu la seva 
entrada a la Generalitat com a Conseller d’educació i que m’ha deixat perplexa al llegir el 
següent:“ L’any 2000 a Sitges pel PSC una de les fites més importants d’aquest congres ha 
estat trencar el motllo del discurs tradicional de l’esquerra i acceptar d’una vegada per totes 
les escoles concertades com a part indestriable del sistema educatiu català” I continua dient 
“ Vam guanyar el discurs polític de la societat mentre perdíem per golejada el sector docent” 
Mira que bé, per això avui encara ens hem de trobar en aquestes jornades defensant 
l’Escola Pública de qualitat  

El mestre ha de fer política?  
Si una de les feines de l’escola, sobretot en temps de canvis ,ha de ser educar per fer 
ciutadans i ciutadanes millors, el que ens ha de preocupar és:  Quines són les opinions que 
donem? Per què les donem? A favor o en contra de què les donem? Per tant: NO POT 
HAVER-HI EDUCACIÒ SENSE OPINIÓ.  

L’educació orientada cap a la transformació democràtica haurà d’estar sempre atenta a les 
necessitats i mancances democràtiques del propi entorn, i hauria de respondre amb noves 
idees i noves actituds. Això no s’aprèn als llibres, de fet les coses més importants de la vida 
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s’aprenen per osmosi, per contacte, per vivència, per experiències. I l’escola és el lloc ideal 
per viure-les. 

Educar vol dir optar, tenir clar a favor de que s’educa i contra què. El professorat  hauria de 
tenir clar que no són només uns professionals de l’ensenyament en sentit estricte, sinó 
també uns ciutadans compromesos per la millora de la societat, la correcció de les 
injustícies, la lluita contra la pobresa i l’exclusió. 

Els i les mestres haurien d’entendre que el nostre ofici es tan important perquè te una 
dimensió ciutadana i humanitzadora. Primer de tot ens ho hem de creure nosaltres que som 
importants. Segurament un dels problemes que tenim ara és la manca de reconeixement 
social que té la nostra professió. Ho veus en els mitjans de comunicació quan es parla de 
temes que tenen a veure amb l’educació qui, en parla són de tot menys mestres: pedagogs, 
tertulians polítics, psicòlegs, però els mestres sempre estan absents. Som el blanc del fracàs 
escolar. Tothom es creu amb suficiència per dir-nos que ho fem malament. 

Però cal que ens ho creiem nosaltres perquè està en les nostres mans defensar un bé tan 
preuat com és l’educació de qualitat per a tots. Així que no sé si aquest relat de la història 
ens pot donar ànims per continuar la lluita, però el que està clar és que si no ho fem 
nosaltres no ho farà ningú. I és que és tan important l’educació que tothom i vol ficar mà 
interessadament.  

Segurament el fet d’estar avui aquí ja demostra l’interès que teniu en això però cal armar-
nos per engrescar i il·lusionar als nostres companys i a tota la comunitat educativa que 
tenim al nostre abast.  

Moltes gràcies. 


