
 
Carta oberta als pares i mares de l’escola “La Flama” 
 
Des de fa uns dies que estic pensant amb vosaltres tot i que no us conec, però, la 
notícia als nostres mitjans de comunicació locals de que l’ajuntament de Manresa us 
va proposar venir al barri de les Escodines en l’espai de la zona verda que s’està 
fent al final del carrer de Santa Clara, i que amb tota legitimitat  a vosaltres no us 
semblà prou adient,  personalment i amb tota sinceritat, a mi em va semblar una de 
les millors notícies d’aquest any en l’àmbit socieducatiu. 
 
Permeteu-me que m’expliqui millor; els nostres barris i les nostres ciutats estan 
canviant molt ràpidament, la globalització ens afecta a tothom de manera negativa i 
positiva al mateix temps, les persones vivim en una societat molt dinàmica 
barrejades amb cultures diverses i un dels objectius actuals a nivell mundial és la 
inclusió. La consolidació de la democràcies  dependrà d’aquest factor integrador 
tan essencial en la construcció del  nostre país en particular. Heu de tenir present 
que els infants que avui eduquem viuran i hauran de desenvolupar-se en aquest 
mon que de manera ràpida us he comentat. 
 
Per això, poder tenir-vos a prop a tot un col·lectiu format i sensibilitzat en l’educació 
dels seus fills i filles em va omplir per uns moments d’alegria i entusiasme.  El barri 
de les Escodines, com ja sabeu fa 5 anys que estem desenvolupant el projecte de 
barri educador, per a totes les persones de qualsevol edat al llarg  de la vida, 
aquest projecte en aquests moments s’ha anat consolidant  com un dels mes 
innovadors de Catalunya,  i de veritat em va semblar una oportunitat immillorable 
tenir-vos de veïns, encara que només fos en temps d’horaris escolars.   
 
És veritat que el nostre barri te un nivell elevat de nouvinguts, però nosaltres ho 
veiem com una fortalesa per adaptar-nos a la realitat del nostres temps i aprendre a 
conviure les noves realitats emergents,  és veritat que fins ara hem patit molt per 
l’oblit de les administracions en la rehabilitació integral del barri, però també, és 
veritat que ara veiem el barri amb optimisme per l’esforç que també des de 
l’administració s’hi està fent i estem convençuts que el barri en pocs anys tindrà una 
estètica i bellesa  diferent de l’actual.  
 
Fa poques hores que a Barcelona s’ha fet un homenatge a la Marta Mata, ella 
sempre va defensar l’escola inclusiva i pública per aprendre una formació i 
educació adequada als temps i als infants.  Una de les seves darreres visites la 
va fer al barri de les Escodines per conèixer el nostre projecte i animar-nos a 
continuar. Jo voldria invitar-vos al nostre barri per conèixer-nos i parlar obertament 
d’educació encara que la vostra decisió vagi en una altre direcció, penso que tots 
plegats estem perdent una nova oportunitat d’enriquiment mutu en tots els aspectes. 
 
Amb molt de respecte i estimació 
M. Carme Carrió Salabarnada 
(coordinadora pedagògica de Pol de Cultura Escodines) 
 
 
 
 


