
Un guardó, una mirada vers l’educació 

Avui dia 10 de setembre, el Parlament de Catalunya farà entrega de la seva Medalla 

d’Honor a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. La concessió vol reconèixer "la 

dedicació i la perseverança de mestres, famílies i ciutadans per a transformar l'escola i 

millorar l'educació", i també fa extensiu "l'agraïment i el reconeixement al col·lectiu 

dels docents, amb una llarga trajectòria dedicada al servei dels infants del nostre país". 

Cita literal del títol del guardó per part de la Mesa del Parlament de Catalunya. 

El guardó distingeix l'Associació pel "moviment de renovació pedagògica" que 

representa, la seva "sostinguda reivindicació de l'escola pública de qualitat" i la 

"defensa de la formació permanent dels mestres com a professionals i peça clau del 

progrés de les societats i el futur del països". També destaca que un dels objectius 

principals de Rosa Sensat és assolir "una escola democràtica amb expressió lliure i 

diversa d'opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, juntament amb el 

foment de la llengua catalana. Un model d'escola que, al llarg de tot el període 

democràtic del nostre país, ha estat el pilar i la garantia de la cohesió i la convivència 

de la plural societat catalana". 

Es vol reconèixer la tasca que es realitza a les nostres escoles, als nostres centres 

educatius i dels i les nostres professionals de l’educació que dia a dia, amb el seu 

esforç han generat i generen l’escola per a tothom. Una escola que veu de la 

Renovació Pedagògica iniciada ja fa més de cent anys i que enguany, en aquests 

moments convulsos hem hagut de cuidar, mimar i defensar com si els anys de la 

transició es tractés.  

Ens sentim orgullosos d’aquesta fita, volem felicitar a l’Associació de Mestres Rosa 

Sensat pel que representa en la nostra societat i pel que representen totes les 

Associacions de Mestres del territori, és un guardó de perseverança vers l’escola 

catalana, vers la Renovació Pedagògica, entesa com a aquella que posa l’infant i jove 

en el centre de l’aprenentatge, aquella escola que manté l’entusiasme del primer dia i 

que genera aprenentatges significatius i propers per a totes les ciutadanes i ciutadans 

dotant-los d’eines per a viure lliures amb esperit crític i compromís. És un guardó de 

totes i tots.  

Gràcies per seguir, amb desitjos renovats de renovellar l’educació dels nostres dies 

generant una educació per a tothom. 

Felicitats i força per seguir endavant! 
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