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com un bé de mercat fins a la doble xarxa pública-concertada, la precarització laboral dels 
docents, la desinversió estructural en educació pública, la fi del funcionament democràtic 
dels centres en favor de la gestió empresarial, o la creixent pobresa i segregació de la nostra 
societat. Tampoc no han estat convidades a participar les veus de molts dels agents que fa 
anys que lluiten per l’educació pública des de diferents espais i moviments socials i sí han 
estat sobre-representats, en canvi, els interessos de les indústries escolars privades. La 
noció de debat ha estat instrumentalitzada per convertir-se en una escenificació dirigida i 
impostada. Ens neguem a acceptar-ho i exigim una deliberació valentament oberta, 
transparent i democràtica. 

Per tot això, des del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana no acceptem ni el 
document final de conclusions d’Ara és demà ni el suposat debat que l’ha originat i exigim 
que el Consell Escolar de Catalunya sigui alliberat dels interessos dels lobbies escolars i 
religiosos privats que se l’han apropiat i comenci a treballar pel bé comú. 
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