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Benvolguda, benvolgut
Després de moments de profund trasbals, emocional i intel·lectual, immediatament posteriors a
l'execrable atac terrorista del 17 d'agost, toca seguir treballant per una educació fonamentada
en una cultura de pau i la no violència.
Diem "seguir treballant" perquè Barcelona és ciutat pionera en el desenvolupament de
programes en aquest sentit. Esmentar-los tots de forma resumida esdevé impossible, però
permeteu-nos que en destaquem alguns, com ara el programa de mediació escolar i resolució
pacífica de conflictes del consorci d'educació, la xarxa d'escoles contra la discriminació de la
regidoria de Feminismes i LGTBI, o el seminari sobre l'holocaust organitzat per l'IMEB. La
comunitat educativa de la nostra ciutat té molt clar des de sempre que la formació en actituds
favorables a la convivència és una prioritat educativa de primer ordre.
No obstant això, els terribles fets d'agost ens forcen a fer un punt d'inflexió. Hem de seguir
treballant en la mateixa direcció, però no podem seguir fent-ho de la mateixa manera. Sabem
que des de l'educació no podrem evitar actes terroristes, que depenen de factors globals i de
societat que van molt més enllà de nosaltres, però a nosaltres ens pertoca gestionar l'impacte
emocional i les conseqüències que se'n deriven per als més petits. A poc a poc anirem trobant
la manera, perquè disposem de la voluntat i les persones preparades per fer-ho, però també
resulta bàsic poder donar respostes immediates entremig de tant de dolor i desconcert.
En aquest sentit, des del comissionat d'educació i universitats estem activant diverses línies
d'acció en la direcció assenyalada, i creiem essencial que tots els membres de la comunitat
educativa de la ciutat n'estiguin assabentats. A banda dels elements simbòlics imprescindibles
duts a terme les hores posteriors a l'atemptat (adhesió del personal de guàrdia dels organismes
educatius al minut de silenci convocat per alcaldia, resposta a la infinitat de mostres de condol
arribades de companyes i companys del món educatiu d'arreu, penjada de banderes blanques i
llaços negres als edificis municipals i consorciats d'educació), per a les properes setmanes
plantegem el següent:
•

•

•

Celebració de reunions extraordinàries amb personal dels equips directius de l'IMEB
(institut municipal d'educació) i del CEB (consorci d'educació de Barcelona) per avaluar
l'impacte educatiu de l'atemptat i proposar primeres decisions a prendre al respecte
Convocatòria urgent dels instruments municipals de participació de la comunitat
educativa de la ciutat, CEM (consell escolar municipal) i CAMU (consell assessor
municipal d'universitats) per aprovar una declaració institucional en contra del terrorisme
i a favor d'una cultura de pau, i explorar vies d'implicació i compromís col·lectiu al
respecte
Edició d'un petit llibre titulat "El terrorisme explicat als infants", elaborat per l'IMEB, i que
estarà disponible i descarregable en PDF a l'inici de curs per part de tothom qui el vulgui
fer servir.

Contemplem altres accions, com ara la creació de grups específics de treball, l'elaboració de
seminaris de formació permanent o l'organització d'activitats intercentres adreçades als infants,
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però tot això serà, si escau, resultat de la reflexió i de l'esforç col·lectiu que entre totes i tots
durem a terme en els esmentats espais, i d'altres.
Només ens queda desitjar-te que, malgrat tot, puguis tenir un retorn a l'activitat professional tan
serè com et sigui possible, i encoratjar-te a seguir de prop el reguitzell d'esdeveniments, tant de
l'àmbit educatiu com generals de ciutat, que s'aniran produint d'ara endavant per dir, ben alt i
ben fort, que ningú farà tòrcer l'esperit de cultura de pau de la nostra ciutat educadora, perquè
a la comunitat educativa de Barcelona #NOTENIMPOR.
Ben cordialment,
Miquel Àngel Essomba
Comissionat d'educació i universitats

