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Il·lusió davant un nou mandat de la Junta de Govern
Convocat i celebrat el procés electoral per a la renova-
ció dels càrrecs directius del Col·legi, la Junta de Govern 
va prendre possessió el 3 de febrer per a un període de 
quatre anys en acompliment del que disposen els esta-
tuts de la nostra entitat.

En no concórrer cap altre candidatura, Josefina Cambra 
assumeix la responsabilitat del deganat amb una junta 
parcialment renovada, amb el repte de continuar regint 
la vida del Col·legi i les tasques que com a col·lectiu té 
encomanades.

L’experiència adquirida durant aquests darrers mandats 
i el coneixement profund de la dinàmica de la vida del 
Col·legi són indubtablement un actiu important per 
afrontar les dificultats que comporta.

L’encàrrec es reprèn amb il·lusió i amb la consciència 
que només un treball en equip, esforçat i competent, 
pot dur-nos a l’èxit de la finalitat última i principal que 
dóna sentit al Col·legi: estar genèricament al servei de 
la professió docent i, específicament, de cadascun dels 
nostres col·legiats i col·legiades.

Finalitat principal, però no única. En primer lloc, el Col-
legi vetlla també pels interessos dels nombrosos col·le-
giats que no són professionals de las docència; en se-

gon lloc, el Col·legi, com a organisme viu, obert a tota 
la societat i amb la legítima voluntat d’intervenir en els 
debats sobre els grans temes culturals, cívics o polítics 
que la preocupen i fer-hi sentir la nostra veu i la nos-
tra presència. Amb els departaments de la Generalitat 
que ens són afins, l’Ajuntament de Barcelona, el Consell 
Escolar de Catalunya, els consells territorials, les uni-
versitats i, en suma, amb associacions i entitats d’ordre 
divers de l’àmbit educatiu o cultural, en les seves diver-
ses manifestacions, sempre que sigui possible una con-
fluència d’interessos i uns objectius compartits. A més, 
remarcant la pretensió de projectar la presència del Col-
legi –sobretot en allò que es refereix als grans temes de 
l’educació– més enllà dels límits estrictes del país, en els 
escenaris internacionals, presència que en aquests dar-
rers anys ja s’ha manifestat i té una dinàmica creixent.

En síntesi, però, voldríem referir-nos als deu punts que 
componen el programa de la Junta de Govern i, més 
genèricament, els quatre capítols que inspiren el codi 
deontològic de la professió docent i que considerem 
compromisos cabdals: compromís amb l’alumnat, com-
promís amb la professió, compromís amb el coneixe-
ment i compromís amb la societat.

Esperem tenir il·lusió per afrontar la comesa que ens ha 
estat encomanada i ànim per superar les dificultats.
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