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A quantes jornades has assistit? Des de quines posicions?
Sí no em falla la memòria en sembla que a totes menys una, la del curs passat, perquè
va coincidir que estava fora, i he tingut el privilegi de participar des de diferents llocs,
com a docent, com a director d’etapa, director d’escola, secretari general i convidat.

En recordaries un parell i per què les destacaries?
Difícil recordar-ne sols un parell perquè cada una ha tingut la seva significació. Les
Jornades Pedagògiques més enllà del fet de la trobada, de propiciar sentiment de
grup, sempre han tingut com a pretensió ser un espai de consolidació de línies
estratègiques de treball i de posicionament institucional, quan ha estat necessari, per
fer sentir la nostra veu en el món educatiu; però si me’n feu escollir-ne dues, una seria
sens cap mena de dubte la primera, a Terrassa per ser l’inici, el llançament d’una acció
col·lectiva i també perquè era la visualització d’una voluntat de treballar plegats.
I una segona, segurament triaria la primera jornada amb el format fira, perquè va ser
passar la torxa del protagonisme als equips de docents i fer-nos conscients de la
qualitat de treball de molta i molta gent de casa nostra.

Per què creus que és important una cita com aquesta per al nostre col·lectiu?
Em sembla que ja ho he resposta una mica a l’anterior pregunta: la importància d’una
Jornada anual com aquesta pel sentit de conèixer i reconèixer. Conèixer què fem i
reconèixer-nos com a grup, com a col·lectiu , com a persones que tenen la intenció de
treballar en un mateix sentit i amb una voluntat ferma d’ajudar , en la mesura del
possible, el món educatiu i a l’ensems la societat. Una transformació que
indefectiblement passa per les PERSONES, i aquí seguim tenint a dia d’avui un gran
repte com ho fem perquè TOTS i cada una de nosaltres ens sentim realment
partícips i protagonistes d’aquesta manera de fer.

