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Aquest text és una transcripció lliure de la intervenció de Geo Saura a partir de les relatories i d’algun apunt de 
l’abstract de l’article “Filantropía, corporaciones y gobiernos neoliberalizando desde los centros educativos” (en 

premsa). 

En primer lloc, moltes gràcies per crear aquest escenari. És un espai per la democràcia, per 
qüestionar els neoliberalismes i crear nous espais des d'on posicionar-se.  

En la conjuntura global actual, la neoliberalització educativa és més activa que mai. El camp 
de l'educació s’entén, cada cop més, com una multiplicitat d'espais, actors polítics i 
pràctiques educatives pels quals la neoliberalització ha de "fer-se". Configurar i posar en 
marxa polítiques de privatització educativa mitjançant la hibridació entre governs i nous 
actors polítics filantròpics forma part d'aquests canvis.  

Quines són les pràctiques de mercat educatiu, els canvis en els models de formació docent i 
els nous discursos sobre l'emprenedoria empresarial i la innovació educativa que estan 
promovent conjuntament els governs i la filantropia?  

Abans d’entrar en matèria, però, hem de tenir en compte que quan parlem de privatització 
hem de pensar que hi ha de dos tipus, l’endògena i l’exògena, que no són altra cosa que 
diferents tàctiques per a privatitzar. En el fons tot plegat neix en l'anàlisi de com funcionen 
les empreses privades i en l’intent de traslladar aquests mètodes al sector públic. 

Governança híbrida entre governs i actors privats 
La nova filantropia d'agents i fundacions (CaixaBank, Banc Santander i Telefónica) s’està 
introduint dins els centres educatius amb la connivència dels governs. És per això que 
parlem de neoliberalisme i no de liberalisme: si en el liberalisme la idea central era la 
inhibició dels governs per deixar fluir el mercat, en el neoliberalisme els governs no 
s’inhibeixen sinó que fan una política activa per promoure la privatització i el mercat.  

Aquests agents i fundacions vesteixen les seves accions i donacions d’altruisme i filantropia 
per introduir els seus principis organitzatius i les seves lògiques dins l’educació. Fan 
funcionar el món com els interessa amb la nova caritat, uneixen filantropia i capitalisme per 
fer negoci i canviar lògiques organitzatives portant-les cap al món empresarial. Tenim clars 
exemples amb la Bill Gates Foundation o la Mark Zuckerberch Foundation. 

Els nous processos de privatització estan portant a noves maneres de governabilitat. Però 
es tracta d’una política opaca que no se sap exactament on es crea. L’estat es converteix en 
un propulsor del mercat i el poder polític queda relegat en fusions amb organismes com 
l’OCDE o altres agents i fundacions. Govern i interessos econòmics treballen plegats. 
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Neoliberalitzar estructures i subjectes 
En l’ambit educatiu, la neoliberalització via nova filantropia està afectant principalment a dos 
nivells: les estructures i els subjectes. 

- Neoliberalitzar estructures: formació docent i sistema educatiu. La neoliberalització 
a través de la nova filantropia afecta, en primer lloc, a les estructures escolars i 
educatives. En són bons exemples els programes del Banc Santander, telefónica o 
EduCaixa. 

o El Banc Santander es l’empresa que més inverteix en el camp de l’educació. 
Ana Botín emergeix com a gran filantropa, a Catalunya, Madrid , Euskadi…, 
impulsant el programa Escola per l’Èxit (Teach for all). Ofereixen formació 
intensiva durant 5 setmanes. Penetren a escoles vulnerables amb programes 
pagats per la fundació i es crea, així, una hibridació permesa pels estats. Ana 
Patricia Botín també va engegar el projecte pilot del anomenat “Mir docent”. 

o Telefònica, per la seva banda, s’ha focalitzat en processos de caritat a 
Llatinoamèrica. “Manca d’accés a les noves tecnologies”: així venen el seu 
projecte d’alfabetització tecnològica. Una altra fórmula per introduir “mètodes 
d’innovació” és copiar les tècniques de treball de Ferran Adrià (El Bulli 
Foundation). En resum: innovació al servei de la privatització. 

o La Caixa, Educaixa, el programa EFEC, Escola Nova 21... van en la mateixa 
línia. Aprofitant que l’educació està en una situació crítica de retallades i 
replantejaments globals, aquestes corporacions ofereixen solucions de forma 
“desinteressada i altruista” tot “abanderant” la innovació en el camp educatiu. 
De pas introdueixen les seves lògiques mercantils a l’educació.  
 

- Neoliberalitzar subjectes: emprenedoria i innovació. Però també es neoliberalitzen 
els subjectes. Es promouen polítiques que introdueixen racionalitats neoliberals en 
els subjectes mitjançant discursos d'emprenedoria i innovació educativa. 
EducaCaixa, per exemple, té el programa “Projecte Joves Emprenedors” 

Per concloure, cal posar en valor l’espai de democràcia d’aquestes jornades, un contrapès a 
tota la lògica anterior. Ens cal una societat molt polititzada capaç de crear un contradiscurs. 
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