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Les tres qüestions fonamentals que ha omès el 
debat Ara és demà 

 
El Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana és la iniciativa d’un conjunt de 
persones i col·lectius (entre els quals ens trobem federacions d’ampes, assemblees 
grogues, col·lectius de mestres, sindicats, fundacions culturals i més de 30 entitats) que 
volem posar el focus en l’educació i l’escola públiques a l’hora de debatre sobre 
l’educació a Catalunya. El plantegem com a resposta i alternativa a Ara és demà, el debat 
oficial plantejat pel Consell Escolar de Catalunya per encàrrec del Departament 
d’Ensenyament, perquè volem reconduir el debat cap a aquells temes pedagògics, polítics 
i socials que preocupen a la comunitat educativa que creu en l’escola pública.  

Pensem que Ara és demà ha omès tres qüestions fonamentals que s’haurien d’haver 
posat sobre la taula a l’hora de parlar sobre el futur (i el present) de l’educació a Catalunya i 
aquestes tres qüestions generals son precisament han donat origen al nostre debat.  

La primera qüestió és que estem vivint un moment de tensió entre dos models 
educatius en disputa: aquell que entén l’educació con un dret universal i aquell que 
l’entén com un bé de mercat. Creiem que Catalunya està immersa en un procés de 
mercantilització del dret a l’educació (el qual està convertint-se gradualment en un bé de 
mercat) i un procés de privatització que està posant en mans privades allò que abans 
realitzava el Departament. El marc jurídic establert tant per la LEC com per la LOMCE dona 
el suport jurídic a aquest procés i la liberalització de l’educació pública poc a poc s’està 
convertint en una realitat. Aquest curs és potser un dels anys en què aquest procés està 
explosionant de manera més evident i ho estem veient en la crisi de les preinscripcions, en 
el sorgiment de les subxarxes escolars, en les conseqüències del trampós mecanisme de la 
lliure elecció de centre (una llibertat que en realitat està supeditada al poder adquisitiu o a la 
sort), en la creixent competició entre escoles, en les campanyes de portes obertes, etc. Fins 
i tot Catalunya Informació ja fa reportatges radiofònics dedicats al màrqueting educatiu.  

Ara és demà ha passat per alt aquest canvi de paradigma i ha ignorat les veus que l’han 
identificat i s’hi ha mostrat en contra. Amb el debat extraordinari volem, en primer lloc, donar 
visibilitat a aquest enfrontament entre els dos models (informar sobre ells, contraposar-
los obertament i debatre’ls) i volem, en segon lloc, denunciar que el govern està liderant 
el pas cap al model privatitzador d’una manera opaca i gens transparent. Si el que es vol 
és desplegar un model mercantilitzador, primer parlem-ne i discutim-ho obertament.  

La segona qüestió que Ara és demà ha omès i que ha donat fruit al debat extraordinari és 
que Catalunya arrossega històricament un instrument afí al model privatitzador que és el de 
la doble xarxa pública-concertada, un sistema que se’ns va dir que era provisional fins al 
desplegament d’una xarxa pública que pogués garantir el dret a l’educació de tothom i que, 
ben al contrari, s’ha consolidat i ara sembla inqüestionable. Fa pocs dies érem notícia per 
ser un dels països d’Europa amb més escoles privades finançades amb fons públics: les 
concertades, un 60% de les quals a més a més són religioses. La doble xarxa és, com 
dèiem, una eina afí al model educatiu privatitzador. No és la única (n’hi ha més: com la lliure 
elecció de centre, les avaluacions externes estandarditzades, les externalitzacions de la 
formació permanent i la innovació pedagògica, etc.) però sí és l’eina més important perquè 
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és estructural i permea en totes les dimensions del model i el sistema educatius: el de la 
segregació social, en el currículum, en el de la lògica competitiva, en la concepció mateixa 
de la idea d’educació, etc. 

Ara és demà també ha omès la doble xarxa com a tema de discussió. No ha qüestionat la 
seva existència i nosaltres volem posar el focus sobre ella per començar a debatre-la. 
Volem saber per què al nostre país, a diferència de la major part dels països d’Europa, 
no tenim una aposta única i unívoca per l’educació i l’escola públiques, a qui beneficia 
aquest fet, a qui perjudica. Volem informar-nos i després començar a debatre-ho amb 
valentia. 

Finalment, la tercera qüestió fonamental que pensem que s’hauria d’haver posat sobre la 
taula a l’hora de parlar sobre el futur (i el present) de l’educació a Catalunya i que també ha 
donat origen al nostre debat és la de quins principis i valors volem donar a l’educació i 
l’escola públiques avui, especialment en aquest moment de disputa entre dos paradigmes 
educatius contraposats. En aquest sentit, el debat extraordinari pretén recuperar la idea 
que l’educació i l’escola públiques no només són una eina de desenvolupament 
individual (acadèmic, emocional, social) de les persones, sinó que alhora és 
indestriablement un instrument primordial de transformació social, una eina 
institucional clau per revertir desigualtats, ja sigui a nivell material (garantint, per 
exemple, un àpat diari complet a molts infants i adolescents que d’altra manera no el 
tindrien) ja sigui a nivell immaterial (posant a l’abast de tothom els coneixements, la cultura i 
el pensament crític). La coeducació de nens i nenes, l’interclassisme, la gestió democràtica i 
el treball cooperatiu o la participació comunitària de les famílies han estat eines de 
transformació social que han tingut en l’escola pública un dels seus principals espais i 
motors de performativitat.  

Ara és demà ha obviat l’existència de l’educació i l’escola públiques com a ens diferenciats 
dels centres i les indústries escolars privades, es parla d’una sola xarxa (el servei educatiu 
de Catalunya) com si fossin el mateix. Nosaltres reivindiquem la diferència i la 
preeminència i l’aposta clara i valenta per l’escola pública i volem recuperar o, com a 
mínim, posar sobre la taula el llegat i el sentit socialment transformador que l’educació i 
l’escola públiques tenen respecte a altres models. Educació pública i transformació social 
han anat de la mà moltes vegades i volem debatre si és possible que l’escola pública retorni 
a aquest principi i des d’aquí redefineixi totes aquelles qüestions que ara mateix estan sobre 
l’agenda educativa i mediàtica com és el cas de la innovació pedagògica o l’avaluació 
educativa. 

En definitiva, amb el debat extraordinari apuntem a aquells fonaments que Ara és demà 
no ha volgut plantejar ni posar en qüestió: la disputa entre un model de dret fonamental i 
servei públic, i un model de bé de mercat i privatització; en segon lloc, la doble xarxa 
pública-concertada; i, finalment, la recuperació del sentit socialment transformador de 
l’educació pública. Per això demanem un debat transparent, valent i profund, un debat 
que cal entendre com un debat previ, més d’arrel i fonament, a tot allò que en aquests 
moments es pugui estar discutint a Ara és demà.  

Esperem que el Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana sigui tan sols el 
principi d’una veritable discussió sobre el present i el futur de l’educació a Catalunya. 

 


