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Escola i societat
Els reptesde l’educació (I)

A
començaments dels
noranta descrivíem,
amb l’expressió “es-
cola i societat”, un
dels principals reptes

educatius: o bé hi havia una impli-
cació més gran dels agents educa-
tius externs a la institució escolar
–i aquesta s’obria a la realitat i
l’existència d’aquests agents– o
bé veuríem clarament minvats
els resultats de la nostra acció
educativa amb els alumnes. Amb
“escola i societat” podem continu-
ar descrivint aquests reptes, avui.

Els signants del Pacte Nacio-
nal per l’Educació podem partir
de l’escenari comú de corespon-
sabilitats que, fa dos anys llargs,
vam posar-nos administracions
i entitats representatives de la
comunitat educativa. Responsa-
bilitats compartides per Genera-
litat, ens locals i titulars de cen-
tres, pares, mares, professors i
estudiants... per fer possible un
servei públic educatiu de quali-
tat en què tots els centres sostin-
guts amb recursos públics treba-
llen per l’equitat, una nova cultu-
ra professional que prioritza
l’atenció als drets dels infants i
joves i basada en una millor for-
mació inicial, i una nova cultura
de centre basada en el compro-
mís envers un projecte educatiu
col·lectiu, que –també– dóna
sentit a la seva organització, al
seu projecte de gestió, a la parti-
cipació i convivència de tota la
seva comunitat educativa i a la
intervenció que l’administració
fa en el centre.

Un concepte d’educació que
abasta –també i per fi– tot el que
educativament és rellevant a l’en-

torn de l’escola. Una millor ho-
mologació de les condicions labo-
rals dels professionals que treba-
llen en sectors o etapes diferents,
basada en els principis de mèrit i
transparència en l’accés als llocs
de treball. I un increment de la in-
versió educativa que s’adigui més
als objectius de qualitat i d’equi-
tat que volem per a la nostra es-
cola. Aquests compromisos, dos
anys i mig després, continuen
sent l’eix dels reptes que el nos-
tre país té en educació.

Però hi ha també altres aspec-
tes quotidians que han de canvi-
ar força. L’administració educa-
tiva ha de ser sentida com un ti-
tular i un dispensador de serveis
més eficient i coordinat i molt
més proper als centres, als mes-
tres, als alumnes i a les famílies
del que ho és ara per ara. Si el
projecte de llei d’educació que
tramita el Parlament té, en l’ava-
luació, un dels seus paradigmes
de canvi, el grau de confiança
entre aquests agents del sistema
escolar i els elements que fan pos-
sible la seva empatia han de ser
objecte prioritari d’aquesta ava-
luació.

I cal un acord social que de ve-
ritat faci, de l’educació, una prio-
ritat. Això vol dir desemmasca-
rar els falsos salvadors que
només fan servir els temes edu-
catius com a diana dels seus
trets-retrets buits de solucions
viables, sobrecarregats de crítica
destructiva i sense rastre de co-
responsabilitat assumida.
Aquest acord social, que pot aga-
far de base el que vam subscriure
fa dos anys i mig les entitats del
Pacte, vol dir que partits polítics,
mitjans de comunicació, associ-
acions, fundacions i entitats que
es mouen a l’entorn de l’educació
fan, d’aquesta, una causa comu-
na i desterren tota idea d’aprofi-
tar-se’n per motius partidistes,
corporatius o oportunistes. A Ca-
talunya això és possible, en con-
trast amb les escasses possibili-
tats que un propòsit com aquest
tindria en comunitats veïnes on
no hi ha –per exemple– un prece-
dent de gran acord sectorial. Ara
que s’estan jugant les cartes veri-
tablement decisives per als rep-
tes que tenim plantejats, juga-
rem a derrotar el contrari o a
sumar punts? ■

L’administració
educativa ha de
ser sentida com un
gestor més eficient i
coordinat i molt més
proper als centres
del que ho és ara

Nens de primer d’ESO el primer dia de classe a l’institut ■ XAVIER BERTRAL

Medi ambient Expresident negacionista Crònica

AznardónalaraóalcosídeMarianoRajoy
DOCUMENT · La fundació creada pel líder popular publica un llibre que nega el canvi del clima SUPORT · L’expresident
espanyol critica que es gastin milions d’euros a combatre un problema que “no sabem si afectarà o no” els nostres rebesnéts

Joaquim Elcacho
BARCELONA

José María Aznar va
donar ahir la raó al cosí
de Mariano Rajoy i,
sense embuts, va negar
que s’estigui produint

un canvi climàtic sense prece-
dents i, sobretot, que els hu-
mans en siguin els culpables.
L’expresident espanyol va afir-
mar que “els apocalíptics del
canvi climàtic” han creat una
“nova religió que condemna a la
foguera” els que pensen de ma-

nera diferent i, en nom de “la lli-
bertat”, va criticar que “es des-
tinin milers de milions d’euros,
no a pal·liar la fam al món, sinó
a resoldre un problema que pot-
ser, o potser no, tindran els nos-
tres rebesnéts”. Amb la simpa-
tia que el caracteritza, l’amic de
George Bush va afirmar que
estem “en un d’aquests cicles
econoclimàtics que se succeei-
xen cada vegada que un govern
socialista arriba al poder a Es-
panya”.

Per si no havien quedat prou
clares les seves idees, Aznar va

afirmar que, abans de perdre el
temps amb poca-soltades s’hau-
ria de treballar en coses impor-
tants com l’ús d’una “energia
neta i segura, com la nuclear” i
va assegurar que es considera
“un ecologista raonable i sensat,
si l’ecologisme significa conser-
var el medi ambient”.

Aznar va descobrir el seu sin-
gular ecologisme ahir a la pre-
sentació del llibre Planeta azul
(no verde), on el president txec,
Václav Klaus, afirma que el can-
vi climàtic és una invenció diri-
gida a acabar amb la llibertat. ■

Aznar va presentar ahir el llibre del president txec, Václav Klaus, convençut
negacionista del canvi climàtic, editat en castellà per la FAES ■ A. DÍAZ / EFE


