
   

 

 

 

Bon dia! 

 

Hem seguit de prop la proposta del departament d’educació de reobrir les escoles al 

mes de juny, i hem pensat més intensament en vosaltres, per diversos motius.  

 

En primer lloc, per l’enorme esforç que deveu estar fent perquè tot estigui a punt, i 

pugueu seguir fent una educació de qualitat en condicions de seguretat sanitària. Rebeu 

sisplau tota la nostra admiració i suport. En segon lloc, per l’excepcionalitat de la 

situació: retornar a l’escola... a final de curs! Quin repte, i quina estranyesa. Mai anar a 

escola havia suposat un risc massiu per a la salut de les persones, i ara ens trobem 

gestionant un esdeveniment únic. 

 

I en tercer lloc, perquè som molt conscients de com us costarà recuperar el fil perdut de 

molts temes, entre ells el dels valors associats a la igualtat de gènere. La situació de 

confinament de ben segur que ha alterat d’alguna manera les petites conquestes que 

havíeu assolit sobre el tema amb el vostre alumnat i les seves famílies. Estar tancats i 

inactius tants dies, en moltes ocasions en condicions d’insalubritat ambiental, i amb 

angoixa pel futur laboral i dels ingressos, trasbalsa l’estat emocional de qualsevol. En 

general, pronostiquem un retrocés en els climes de convivència i de respecte als drets 

de les persones al conjunt de la societat, això ens ho expliquen estudis sobre situacions 

similars viscudes anteriorment (catàstrofes naturals, emergències, violència bèl·lica), i a 

un possible rebrot del coronavirus haurem de fer front també a un possible rebrot 

d’actituds discriminadores, masclistes, homòfobes, racistes. 

 

Potser és moment de lluir més que mai que, malgrat la pandèmia i el confinament, les 

nostres escoles tenen i tindran projectes educatius basats en la coeducació, en la 

igualtat, en la interculturalitat, en el respecte a les diverses orientacions sexuals. I 

podem fer-ho amb un gest tan senzill com imprimir el cartell  que us fem arribar adjunt 

amb aquest missatge, i penjar-lo a la porta de l’escola. Wungu, que significa "color lila" 

en llengua javanesa, a Indonèsia, el símbol per excel·lència de la igualtat de gènere. Un 

tret identitari més del vostre centre que, ara més que mai, esdevé un repte col·lectiu. 

 

Una abraçada molt gran, i molts encerts i força per a les properes setmanes. Com 

sempre, quedem a la vostra disposició, 

 

 

Anna, Txell i Miquel 


