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L’escola Patufet reneix
en forma de cooperativa
El tancament del centre es va anunciar
al juny i va mobilitzar personal docent i
no docent per salvar el projecte
Francesc Granada: “Volem que l’escola
formi part del teixit del barri. Hem de
recuperar l’espai per a Gràcia”

l’entrevista |

MAR ROMERO

Mil·li Rodríguez, gerent
de Coopmercat
“El camí no ha estat gens fàcil
i ens hem hagut de modernitzar
i obrir a nous sectors”
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“Calia saber
on era el somni
i perseguir-lo”

El Nou Patufet SCCL

El procés de cooperativització ha estat fet a
contrarellotge, però tot és a punt per l’inici del
curs el 14 de setembre
Mar Romero. Redacció

L’ambient de canvi es nota tot just
entrar a l’escola. Les reixes es
pinten de blau, el pati s’omple de
pupitres vells, el terra de les aules
rellisca de recent polit. El professorat, entre reunió i reunió, escombra,
pinta, neteja. I algun alumne, i alguns pares i mares, també.
El Nou Patufet, el nom de la cooperativa educativa de recent creació, sembla que també té aplicació
literal en la renovació de les installacions de l’escola.
“Aquests canvis feia temps que
es reclamaven, i l’antiga titularitat mai ho havia acabat de fer”,
explica Laia Pantinat, professora
de música i secretaria del Consell
Rector de la nova cooperativa. Ara
que els mateixos professors i personal no docent de l’escola són els
propietaris i responsables directes
del centre, és el primer que han
fet. I ho estan fent a contrarellotge: cal tenir-ho tot enllestit pel 14
de setembre, el dia que comencen
les classes.
De fet, durant els darrers mesos
al Patufet tot ha estat fet a contrarellotge. “Crec que hem anul·lat
la paraula ‘impossible’ del nostre
vocabulari”, reflexiona Francesc
Granada, el director de l’escola. I és

que l’amenaça del tancament del
Patufet no va fer-se pública fins al
juny. Tres mesos després, la titularitat de l’escola ja és de la cooperativa (una cooperativa muntada en
10 dies comptats) i les classes començaran puntuals i sense sotracs.
Aquests tres mesos han estat convulsos: la parella que regentava
l’escola es va jubilar, conseqüentment tancant el centre. La solució
que es va oferir va ser traspassar

Les més de 200
famílies que continuen a
l’escola donen viabilitat
econòmica al projecte
professors i alumnes a La Salle de
Gràcia. Aquesta solució no satisfeia a moltes famílies i professors,
que van acabar optant per fer-se
cooperativa i seguir amb el projecte pedagògic que tant caracteritza
aquesta escola.
“El model de la Salle i del Patufet
són molt diferents, no es poden
encaixar. Allò és enorme; aquí som
una escola petita, laica, coneixem
a tothom”, diu Laia Pantinat. L’escola Patufet es defineix com una
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La cooperativa està formada
per 16 persones, 14 professors
i dues persones de personal no
docent. Les decisions es prenen en consens per defugir les
jerarquies: una persona, un vot.
Formalment, la cooperativa es
va constituir el 30 de juliol: el
procés de canvi s’ha dut a terme en un temps rècord. “S’ha
escollit una cooperativa perquè
el seu esperit assembleari és
el que encaixa més clarament
amb la filosofia Patufet”, explica el professorat, ara també
propietaris.
escola de proximitat, cosa que
facilita la seva mida: només hi
ha una línia des dels 3 anys fins
als 16. Aquest caràcter proper es
nota a la relació entre professors,
personal administratiu, pares i
alumnes, unes relacions que traspassen les que convencionalment
s’entenen com a laborals.
El professorat coincideix a dir que
el canvi a cooperativa no modificarà aquesta proximitat, sinó que
en tot cas l’accentuarà. “El model
pedagògic és el mateix”, explica
Pantinat, “simplement ens quedem amb allò que ens funcionava
i canviem allò que no”. Granada, el
director pedagògic, assegura que
la cooperativització és un pas més
cap a la modernització del centre.
“L’escola ha de formar part del
teixit del barri. Hem de recuperar
l’espai pel barri. Això és modernització per mi”, diu Granada. I afegeix que ara podran fer-ho al no
dependre de la titularitat.
Pantinat també apunta que tallar
la dependència amb els antics regents de l’escola els hi permet més
llibertat a l’hora de prendre decisions i de dur a terme una gestió més
transparent. “Això no vol dir anar

cadascú a la seva”, puntualitza,
“sinó treballar encara més colze a
colze”. I tot i que el model pedagògic segueix sent el mateix, Pantinat

El Patufet és un centre
petit que es defineix com
una escola de proximitat,
gràcies a la seva mida
assegura que els nens notaran el
canvi. “Em fa il·lusió transmetre’lshi el que hem estat fent aquí. Em
sento privilegiada”, explica.

El procés no ha estat fàcil. Cap
dels cooperativistes tenien experiència prèvia, i van haver de
comptar amb el suport d’altres
cooperatives com Coop 57 o Integral. Alguns professors i famílies
han marxat, davant el futur incert
de l’escola al llarg de l’estiu. Però
tot i les dificultats, l’equip del Patufet veu la utopia tocar. El suport
de les famílies i del mateix barri,
per exemple en les manifestacions de juny contra el tancament,
han estat claus per reviure el
Patufet.“L’important era veure a
través del soroll. Tenir el cap clar
per saber on era el somni i perseguir-lo”, diu Granada.

editorial

Canvi de model

D

e la mobilització contra el tancament del
Patufet, l’emblemàtica escola del carrer
Bruniquer, i el trasllat d’alumnat i professorat a la Salle Gràcia, a constituir-se en cooperativa per salvar el projecte només han passat
tres mesos. Tot ha anat molt de pressa però amb
la voluntat enfocada a construir un nou projecte
assentat en uns altres valors. I tant professors
com famílies ho han tingut clar, una cooperativa
com a solució per donar continuïtat a un projecte
pedagògic que s’havia convertit els darrers anys
en una referència al districte, tot i les dificultats.
Perquè no tot eren flors i violes a l’escola; hi havia una clara necessitat de millorar les condicions
de l’edifici, prioritat ara dels nous titulars. A par-

tir d’ara el professorat del centre té la paella del
mànec, com bé explicaven en aquetes mateixes
pàgines les responsables de l’escola Lys, un centre pioner en el cooperativisme escolar, tot i que
el model cooperatiu d’aquesta escola fronterera
amb Gràcia inclou les famílies. Però de ben segur que ara podran intensificar i reforçar aquest
caràcter de proximitat que l’escola tenia amb una
política més transparent i inclusiva, obrint-se a la
participació de les famílies, que han demostrat el
seu compromís ferm perquè el seu futur sigui una
realitat. Tindran l’oportunitat de fer-se seu encara
més el projecte i fer les correccions que creguin
oportunes i les facilitats que el model cooperatiu permet. Així, aquest dilluns 14 de setembre
el Nou Patufet obrirà les portes com la resta de
centres catalans amb un projecte il·lusionant que
pot esdevenir referència. Endavant.
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