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                                        ACTE D’HOMENATGE 
 
Benvolguts tots, companyes i companys, amigues i amics. Bona 
tarda. 
 
No tinc paraules per expressar el que sento. Quan en Jaume Prats, 
el President d’AXIA, fa uns mesos em va comunicar que es 
preparava aquest acte li vaig demanar que convencés a la comissió 
de no fer res, no m’agrada ser protagonista i no crec que a ningú se 
l’hagi d`honorar per fer allò que te obligació de fer, com és exercir la 
professió amb responsabilitat, amb voluntat de servei i amb lleialtat 
a les persones i a les institucions. Però no em vàreu fer cas i ara 
veig que m’hagués perdut l’ocasió de copsar com m’aprecieu i jo no 
hagués tingut la possibilitat de dir-vos com també us estimo.  
 
Per això, moltes gràcies a tots els promotors de l’acte, a en 
Bartomeu Palau, President de l’Aula Maria Rubies, a en Jaume 
Prats, President d’AXIA, a Fina Cambra, Degana del Col·legi de 
Doctors i Llicenciats, a Isabel Sánchez, Presidenta del Fòrum 
Europeu d’Administradors de l’Educació, a Irene Balaguer de 
l’Associació de mestres Rosa Sensat i a en Martí Teixidó, President 
de la Societat Catalana de Pedagogia. A en Martí i a la Carme 
Amorós els he d’agrair la tria d’aquest  lloc, tan especial, de tants 
records i simbolisme per tots nosaltres. I també gràcies a la 
Margarida Muset, que encara que no surt en els papers sé que 
també ha estat cuinant l’acte. 
 
També vull agrair el seu parlament al bon amic Josep Gonzàlez 
Agapito, President de la Secció de Ciències Socials de l’institut 
d’Estudis Catalans, amb el que hem coincidit diverses vegades, 
entre d’altres al Consell Escolar de Catalunya i darrerament a la 
Fundació Artur Martorell. 
 
Estic profundament agraïda als que heu vingut aquesta  tarda i als 
que m’han fet arribar missatges d’afecte. Vosaltres sou els 
veritables protagonistes de tot el que s’ha dit aquest vespre. Només 
determinades circumstàncies, potser la sort o la casualitat, han fet 
que jo sigui aquí dalt i no tots i cadascun de vosaltres.  
 
Permeteu-me, doncs, de compartir alguns records de la meva vida 
professional. 
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Quan tenia 15 o 16 anys va caure a les meves mans un petit llibre 
intitulat “Ricordi di Scuola”, de Giovanni Mosca, sobre la vida diària 
en una escola de poble, una escola rural, vista per un alumne 
d’aquella escola en la que posteriorment va ser mestre. La seva 
lectura em va apassionar i va despertar en mi un gran interès pel 
món de l’educació.   
 
En acabar la carrera era el moment de decidir on treballaria. 
L’escola pública, en general, estava molt malament, era un escola 
molt tradicional, memorística, castellana, desarrelada i tancada en si 
mateixa, poc activa i molt poc participada. Era l’any 1965 i encara 
havien de passar deu anys perquè morís el dictador. L’escola 
privada tampoc m’acabava de fer el pes, malgrat en començaven a 
néixer algunes amb vocació de servei públic, que després serien les 
del CEPEPC o les del GAEC, i  algunes escoles religioses molt 
obertes. La meva mare, que era inspectora, em va suggerir “per què 
no fas oposicions a la inspecció?”. Quin horror! vaig pensar, tampoc 
el que coneixia m’entusiasmava, però llavors em va dir una cosa 
que em va fer pensar, “és molt fàcil criticar les coses des de fora, 
sense implicar-se. En la vida cal comprometre’s i intentar ajudar a 
canviar-les”. I li vaig fer cas, i vaig fer oposicions a la inspecció amb 
la voluntat de fer un servei a l’educació, als mestres, i als infants i 
joves de casa nostra. 
 
Al llarg d’aquests quasi bé 50 anys he pogut viure senzillament i 
amb les pròpies limitacions personals, les meves tres grans 
passions: l’educació, el país i el desig de servei. 
 
L’EDUCACIÓ 
 
Sempre  he pensat que era un privilegi i una gran responsabilitat 
ajudar a fer créixer per dins els nois i noies que teníem a l’aula. 
Crec en l’educació com a mitjà per millorar i canviar les persones i 
per això és necessari proporcionar-los tots els recursos necessaris 
perquè es puguin desenvolupar i aconseguir esdevenir persones 
lliures, autònomes, solidàries, responsables i positives davant la 
vida. 
 
He gaudit de qualsevol millora que durant aquest temps s’ha pogut 
fer als centres. Recordo el dia que vam poder dotar totes les 
escoles del país, per petites que fossin, amb un director amb funció 
docent, o els primers mestres d’educació especial, d’educació física 
i de música que es van nomenar. Els primers centres de recursos 
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que es van obrir, els primers EAPS, suports que amb tantes 
dificultats es van posar en marxa. Penso en els petits ajuts que vam 
poder lliurar a les escoles d’Acció especial com la del Camp de la 
Bota i  les de la Mina, on vaig ser inspectora en diferents etapes, a 
les dècades dels setanta i vuitanta, i que tant em van ensenyar, 
interpel·lant-me encara avui sobre la importància que el sistema 
educatiu doni oportunitats als infants socialment més desfavorits. 
Tinc també molt present l’esforç que vam demanar al professorat 
per fer realitat la integració dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, i de vegades m’he sentit responsable d’haver 
engegat el procés sense els recursos suficients.  
 
Tanmateix he admirat i admiro el professorat que tenim, i des del 
fons del cor els he agraït i agraeixo tot el que han fet i fan per 
l’educació dels nostres infants i adolescents. Sempre he tingut clar 
que el professorat i els equips directius dels centres són la peça 
determinant perquè l’engranatge de l’escola funcioni. Avui, el treball 
d’aprofundir en l’autonomia dels centres, de professionalitzar la 
direcció dels equips docents, de promoure projectes educatius 
compartits, d’estimular l’avaluació com a seguiment continuat del 
progrés de l’alumne... són signes d’esperança per aconseguir una 
millor qualitat de l’ensenyament, perquè han d’atorgar al professorat 
més eines i possibilitats per fer la seva funció.  
 
És per aquest mateix motiu que, a l’igual que durant la meva etapa 
professional vaig considerar insuficients els recursos que es 
dedicaven a l’ensenyament, tant lluny del que es dedicava en altres 
països de l’entorn, avui demano, tot sent conscient del moment 
econòmic que vivim, que no es retallin més les dotacions en 
educació. I també, que el professorat i tota la comunitat educativa, 
sensibles a la situació, col·laborin imaginativament en el 
manteniment de la qualitat de l’educació que hem aconseguit, sense 
perdre mai de vista la gran responsabilitat que tenim, com a 
educadors, d’ensenyar a viure d’una forma autònoma, solidària i 
joiosa als nostres nois i noies, tot lluitant a favor de l’equitat per 
compensar desigualtats i buscant la cohesió social. 
 
 
 
EL PAIS A TRAVÉS DE LA LLENGUA 
 
Vaig ser alumna d’en Joan Triadú, a les Dames Negres, i 
posteriorment del Dr. Antoni Badia i Margarit a la Facultat. Ells, 
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entre d’altres, em van fer veure el veritable valor de la llengua: el 
català, i la necessitat de defensar-la com a signe d’identitat del 
nostre país. Recordo les meves primeres visites com a inspectora a 
les escoles gironines, a Ripoll, Ribes i Puigcerdà, i com en les 
primeres reunions amb mestres i professors, fetes totalment en 
català, el professorat em mirava amb ulls de sorpresa i incredulitat. 
Era l’any 1968 i algunes persones, que havien estat represaliades, 
s’emocionaven, i d’altres comentaven que les coses començaven a 
canviar. Després va venir el Congrés de Cultura Catalana, l’any 
1976-77, que em va permetre treballar pel reconeixement del català. 
I finalment l’etapa de la Generalitat provisional, amb els Consellers 
Pi Sunyer i Guitart, el Reial Decret del Català, la creació del SEDEC, 
amb en J. Arenas, i la Generalitat Estatutària que totes i tots 
vosaltres coneixeu molt bé.  
 
Vam proclamar que Catalunya era una nació, amb una llengua 
pròpia que era el català i que l’escola catalana era la que tenia com 
a llengua d’aprenentatge el català i els continguts culturals del país. 
Ens situem a l’inici de la dècada dels anys vuitanta.  
 
Va ser admirable la resposta del professorat i el seu esforç en 
reciclar-se i capgirar la llengua d’aprenentatge del nostre sistema 
educatiu, tot potenciant i consolidant la cohesió social i el treball 
intercultural. No els hi donarem prou les gràcies. 
 
Desitjo fermament que l’empremta d’aquests trenta anys de bon 
treball per part dels mestres, professors, professionals i de la pròpia 
Administració catalana sigui prou forta i coratjosa per mantenir els 
èxits aconseguits.  
 
Avui, però, estem a les portes d’una nova llei d’Educació, la LOMCE, 
que creiem presenta greus dèficits i incoherències sobre el que vol 
ser la millora de la qualitat educativa, però que, sobretot,  en el cas 
del català, és un autèntic atemptat al nostre model educatiu. I, en 
aquest sentit, crido a la insubmisió, si fos el cas, ja que com deien 
l’Alexandre Galí, l’Artur Martorell, en Pau Vila, la Marta Mata, la 
Maria Rúbies o en Triadú, persones que vaig conèixer i amb les que 
vaig tenir la sort de coincidir en alguns moments del meu itinerari 
personal i professional,  la condició prèvia per a la renovació 
pedagògica catalana ha estat sempre l’ensenyament de la llengua i 
en la llengua pròpia. 
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I, finalment, EL DESIG DE SERVEI   
 
Des del primer dia  vaig tenir clar que em volia dedicar a la cosa 
pública, que exigia participació, esperit democràtic i estar al servei 
de tothom, especialment d’aquells  que tenen més necessitats, que 
són més fràgils i quasi mai tenen veu. 
 
Com a Administració, he sentit que l’escola pública era la meva, 
però  també, com administració he intentat estar al servei de totes 
les escoles del país, de tots els mestres i professors, i dels alumnes. 
M’he sentit servidora de tothom. Tots hauríem de sentir-nos 
corresponsables de fer possible un sistema educatiu més just i més 
igualitari.  
 
Des del primer dia, abans d’entrar en un centre m’he preguntat si 
seria capaç de donar resposta als problemes que em plantejarien i 
si estaria a l’alçada del que esperaven de mi. Això ha fet que entrés 
amb un profund respecte pels mestres i per cada un dels membres 
de la comunitat educativa. 
 
He intentat bastir ponts entre els diferents centres de les zones i 
dels territoris, independentment de la seva titularitat i que tots els 
recursos materials, personals i funcionals que tenien es posessin al 
servei de la resta de centres i de la comunitat. I això ha funcionat en 
la majoria de llocs on he estat. (El Ripollès, Cornellà, L’Hospitalet, 
Sant Adrià- La Mina, el Districte Sant Martí,...). 
 
He cregut molt, moltíssim en el treball cooperatiu i en equip, i he 
intentat compartir cada dia la meva feina, fet que m’ha enriquit molt 
com a persona i com a professional i he après molt de tothom.  
 
Gràcies a tots vosaltres ha estat un goig anar a treballar cada dia. 
Ho he gaudit i he estat conscient de com era de privilegiada.  
 
He tingut clar que la llei, a l’igual que l’Administració, està al servei 
de les persones i de la comunitat educativa i no al revés, i en la 
mesura que he pogut, he intentat obrir finestres, implicar-me 
personalment i no espolsar-me els problemes de sobre. Per això 
puc dir que malgrat els molts errors que he comès i les pròpies 
limitacions, he estat feliç i m’ha fet il·lusió la meva feina. Com deia 
Aldous Huxley en “Un món feliç” “El secret de la felicitat, no és fora 
sinó que rau en el nostre interior, estimant el que, de totes maneres, 
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estem obligats a fer”. Tant de bo que sempre el treball fos font de 
goig i de realització personal. 
 
I no vull acabar sense fer esment d’algunes persones entre les 
moltes que podria anomenar, que han estat com àngels de la 
guarda durant aquests anys, en les diferents responsabilitats que he 
exercit. Elles han estat  persones discretes, eficients, fidels i d’una 
gran sensibilitat, la Montserrat Amat, la Dolors Balaguer, la 
Montserrat Sala, l’Àngels Mauné i la M. Teresa Pijoan, sense elles 
no hagués pogut fer la feina com jo volia i mai els hi donaré prou les 
gràcies. 
 
Només em queda agrair a la meva família, al meu marit, en Joan, 
que sempre m’ha donat suport i amb qui he compartit, al llarg de 50 
anys, ideals i compromisos. I als meus fills, Oriol, Bernat i Jordi, que 
quan eren petits van patir en molts moments l’absència de mare, 
però que ho han valorat com un enriquiment familiar. Recordo que 
em deien, mare, no et preocupis de ser fora, perquè quan tornes 
tens més coses per explicar-nos.  
 
He deixat la feina diària, però no he marxat, perquè sempre  l’amor 
per l’educació, pel país i el desig de servei m’acompanyaran i seran 
el mòbil de la meva vida mentre visqui. Moltes gràcies. 


