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6. ENCARA QUEDA CAMÍ PER FER
Un sistema educatiu és just i igual
si dóna a tothom una plaça escolar digna;
el mateix sistema és equitatiu si, a més,
compensa desigualtats
derivades dels diferents contextos socioeconòmics.
Joan Manuel del Pozo

Al llarg de les pàgines d'aquest llibre hem pogut conèixer unes bones
pràctiques en educació infantil que es fan a la nostra ciutat. No són
totes, segur que n'hi ha més. Però hem volgut tenir en compte la diversitat de la nostra ciutat, que hi fossin presents els diferents barris, que hi hagués centres de titularitat pública, privada, municipal,
d'iniciativa social o que fossin una cooperativa. L'Hospitalet és rica en
EDUCACIÓ, així, escrita en majúscules. Encara no ens adonem del
que tenim, del bon treball que es fa, de l'enorme dedicació de molts
professionals perquè les nostres criatures més petites creixin, es
facin grans, es desenvolupin el màxim possible. Com se les està
acompanyant en el seu procés vital, que no estiguin soles, ni elles,
ni els seus pares, ni les seves famílies.
Ja deien a la introducció d'aquest llibre: “Tenim la certesa que s'està
fent molta feina i bona feina. Però també tenim el convenciment que
encara resta molta per fer. Confiem que es pugui continuar fent. Les
criatures no ens perdonarien que no fos així.”
Fins ben entrat el segle XXI, el 2006, no hi havia cap normativa que
regulés l'etapa 0-3. Han hagut de passar gairebé trenta anys perquè
aquesta etapa educativa sigui reconeguda com a tal, però encara no
és obligatòria l'escolarització fins als sis anys. I això que diuen tots
els experts, tots els estudis, que durant els primers anys de la vida
és quan les persones dissenyen el seu futur. Tot allò que no es fa en
la primera infància costa molt de fer, costa molt de recuperar. Són
els primers anys els que ens marquen l'esdevenir. Per això és tan important dedicar-hi els màxims esforços, els màxims pressupostos.
Però durant molt de temps, i sobretot durant aquests últims anys,
no ha estat així i les retallades han afectat molt l'educació Infantil.
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No fa gaires setmanes que la Fundació Bofill va publicar un estudi
on queden de manifest els avanços que s'han fet en el nostre país
per a l'educació dels més petits. S'ha avançat molt en Educació Infantil en aquesta última dècada. S'ha incrementat el nombre d'escoles bressol; a nivell de Catalunya es cobreix el 44% de les
necessitats, a l'Hospitalet un 27%.
Però encara no hi ha resposta per al 56% restant. Segur que s'haurien d'incrementar el nombre d'escoles bressol, però no només això;
hi ha diversitat de situacions que amb tota seguretat necessiten respostes diferents. Per tant, a part de les escoles bressol, poden existir
de forma simultània, complementària o no, altres opcions, altres recursos com els espais familiars, organitzats per entitats o per les administracions o per formes autogestionades per les pròpies famílies.
Es necessita també més personal treballant ens els serveis que treballen per a l'Educació Infantil. Encara tenim molt camí per recórrer, perquè l'EQUITAT sigui una realitat. “Lluitar per aconseguir una
educació infantil cada vegada més integradora, de qualitat, oberta i
accessible a tots els infants sigui quina sigui la seva condició social,
procedència o altres condicions com les que afecten els infants amb
alguna discapacitat”, ens deia l'Adjunta al Síndic de Greuges.
O com també ens deia l’Inma Moreno, de l'Estel Blau, en una de les
pàgines d'aquest llibre, “necessitem avançar per garantir una infància més segura, més escoltada i més feliç; i per acompanyar a
formar personalitats compromeses i solidàries”.
La conciliació familiar i laboral és molt llunyana en el nostre país; sobretot quan mirem els països que tenim al nord, veiem que la distància que ens separa és molt gran. Hi ha qui la pateix de forma
més brutal: totes aquelles persones, sobretot dones, són les dones
les que protagonitzen majoritàriament la cura dels més petits, que
no tenen el coixí familiar, que estan molt soles, i la solitud no és la
millor situació per fer una bona criança.
Es necessita, necessiten totes les persones que treballen amb les
criatures d'aquestes edats, reconeixement polític i social, que es
destinin recursos per garantir la qualitat del procés. Necessitem pro-
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fessionals més preparats, amb sentit de responsabilitat envers la
tasca i amb un amor incondicional a l’educació i a la petita infància.
Necessitem oferir a les famílies una criança tranquil·la, acompanyades per professionals que les assessorin i amb espais per intercanviar inquietuds i dubtes. Necessitem que d'una manera explícita la
petita infància estigui en l'agenda política, en els pressupostos de
totes les administracions i sobretot en les que tenen més capacitat
per invertir. Estem molt lluny, fa massa anys que estem molt lluny
del que seria "raonable" invertir en educació... A l'agenda pedagògica fa molt de temps que l'Educació Infantil hi és present, però això
que és fonamental no és suficient. L'Educació Infantil necessita més,
molt més. No es pot avançar com a país sense tenir cura, cura sana,
dels més petits.
Pep Vallecillos Melgarejo
Enric Roldán Bermejo

