
25AVUI
DILLUNS, 27 D’OCTUBRE DEL 2008 Societat

Carme-Laura Gil i Miró
Carme-LauraGil, llicenciada

enfilologiaclàssicai
ciènciesdel’educació,va

serconsellera
d’Ensenyamentenl’últim

governdeCiU(1999-2003)
iactualmentésdiputadaal

ParlamentperCDC

La Catalunya del segle XXI
Els reptesde l’educació (V)

E
ls reptes de l’educació a
Catalunya van lligats
als reptes de Catalunya
per construir el seu
futur. La pregunta que

cal fer no és quina educació volem
sinó quina societat volem, puix
l’educació és l’aposta política es-
tructurant d’un país.

La societat del segle XXI és la
del coneixement i la innovació
permanent, la del canvi imprevi-
sible i accelerat, la del risc i el
conflicte i la de la formulació de
la identitat nacional prou potent
i convincent per cohesionar l’he-
terogeneïtat i participar de ma-
nera singular i activa en l’estat
global. Reptes i respostes anàlo-
gues a les que gran part dels sis-
temes educatius europeus han de
donar: el rescat dels valors cohe-
sionadors davant de la diversitat
social, la formació flexible i dura-
dora, la reinvenció de l’educació
obligatòria, la nova conquesta so-
cial de la universalitat del saber
sense exclusions i el prestigi de
l’educació i la cultura.

El futur exigeix canvis radicals
que només poden assolir-se en un
nou escenari polític, sense ambi-
güitats, que trenqui les estructu-
res actuals immobilitzades en el
segle XX. El sistema educatiu ac-
tual té el mal de la vellesa, li
manca flexibilitat per adequar-se
a la societat d’avui, que és dife-
rent d’aquella que serví i ajudà a
construir a l’últim quart del segle
passat. L’educació acadèmica
s’ha convertit en un àmbit banal
del paisatge social, ha perdut la
consideració de bé social, de tre-
sor desitjat, el valor màgic de su-
perar estatus i ser la via d’eman-

cipació. La societat catalana no
valora l’educació sinó el títol que
se n’obté, considera l’èxit escolar
i menysprea l’alumne que ha so-
fert el fracàs acadèmic. Cal fer el
discurs públic, polític, de la relle-
vància del saber com a garantia
del futur personal i col·lectiu i la
necessitat de ser competents
abans de ser competitius.

Cal refermar en l’imaginari so-
cial el prestigi de l’educació, el
saber, l’escola i el professorat i cal
reinventar el significat de l’edu-
cació obligatòria, i decidir políti-
cament i social que cap alumne
no pot abandonar l’escola sense

haver adquirit els sabers primor-
dials. Aquesta és la comesa ur-
gent, la gran conquesta social
que pot fer possible la consecució
d’una societat justa, culta, educa-
da, lliure i cohesionada, sense ex-
clusions del coneixement.

Només és possible amb la con-
jugació generosa de l’eficàcia de
l’organització administrativa,
amb la veritable autonomia del
centre educatiu com a eina del
nou model d’escola i ciutadà, la
nova formació del professorat in-
serida en el projecte de nova soci-
etat catalana, d’identitat nacio-
nal, la ruptura del currículum es-

colar i el perllongament de
l’escolarització obligatòria fins
als 18 anys amb models diversos
adequats a la mateixa diversitat
d’actituds i aptituds de l’alumnat.

El futur requereix la construc-
ció d’un projecte socioeducatiu
genuí català que servi les esplèn-
dides innovacions pedagògiques
de la nostra escola, un projecte in-
equívocament nacional a què s’ad-
hereixi solidàriament la comuni-
tat educativa i tota la societat.

Puix cal recordar que Catalu-
nya no té un sistema propi educa-
tiu. Que qualsevol llei del govern
català en l’actual situació de de-
pendència uniformitzadora om-
plirà tan sols buits, s’escolarà per
les escletxes de les lleis estatals i
repetirà irremeiablement els
trets del sistema espanyol, ana-
crònic, selectiu, curricularment
feixuc, que comporta en la seva
estructura gairebé idèntica a la
del sistema escolar de fa 100
anys el germen ineludible del fra-
càs escolar, l’exclusió dels més
desfavorits. Un sistema inadap-
table a una societat escolar hete-
rogènia, un llast per a la cons-
trucció de la societat catalana del
segle XXI.

Aquest és el problema i el repte
politicosocial. ■

Cap alumne no pot
abandonar l’escola
sense haver adquirit
els coneixements
primordials.
Aquesta és la gran
comesa urgent

L’educació és l’aposta política estructuradora d’un país ■ JORDI GARCIA
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Eltemporaltrencalatanca
entreMelillaielMarroc
| Les fortes pluges
fan cancel·lar els vols i
vaixells que connecten
amb la Península

Redacció
MELILLA

Les fortes pluges que ahir
van afectar Melilla van fer
malbé més de 30 metres de
la tanca que separa la ciu-
tat espanyola del Marroc,
entre la zona de l’aeroport
i el Barrio Chino. Fonts de
la delegació del govern es-
panyol a Melilla van expli-
car que s’hi havien col·locat
tanques provisionals i que

paral·lelament es va refor-
çar el servei de vigilància
de la Guàrdia Civil per evi-
tar que els sensepapers
aprofitessin l’ocasió per
colar-se a Europa.

Els principals punts
fronterers que separen Me-
lilla del Marroc, les duanes
de Beni-Enzar i Farkhana,
van quedar tallats ahir al
migdia per la important

acumulació d’aigua que va
fer suspendre el pas de per-
sones i vehicles.

Una tromba d’aigua de
gairebé cent litres per
metre quadrat va provocar
inundacions a diverses zo-
nes de Melilla i va obligar a
cancel·lar tots els vols de la
companyia Air Nostrum,
alhora que va fer suspen-
dre la connexió per mar
amb Màlaga i Almeria a tra-
vés dels vaixells d’Acciona-
Transmediterrània. Va
ploure tota la nit de dissab-
te a diumenge i els mo-
ments més delicats es van
viure ahir al migdia quan
els carrers ja estaven ne-
gats i el Río del Oro, que
creua la ciutat, es va des-
bordar al seu tram final.

Els bombers van haver
de fer desenes de sortides
per baixos i garatges inun-
dats i per focs causats per
curtcircuits. ■
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Detenen a Sitges dos
estafadors dels EUA

| Els detinguts, un
home i la seva dona,
havien comès fraus
hipotecaris milionaris

Redacció
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Els Mossos han detingut a
Sitges una parella nord-
americana buscada per di-
versos fraus hipotecaris i
per haver estafat milions
de dòlars a bancs del seu
país. Garret G.G., de 27
anys, i la seva dona, Nicole
D., van ser detinguts el dia
16. Després de passar a dis-
posició de l’Audiència Naci-
onal, han estat extradits.

La parella d’estafadors
tenien una ordre de deten-
ció internacional per haver
organitzat a Califòrnia una
trama d’estafes en la com-
pra de cases en la qual esta-
rien implicades algunes im-
mobiliàries importants
que, presumptament, tam-
bé “inflaven” el preu dels
habitatges.

Garret G.G., el cervell de
la trama, s’encarregava
d’aconseguir compradors
fraudulents de cases, als
quals facilitava historials
laborals falsos per aparen-
tar solvència i aconseguir
hipoteques. Un cop tenien
els diners de la hipoteca,
desapareixien. ■

Els cotxes van circular pels carrers de Melilla tot i la gran
quantitat d’aigua ■ LAUREANO VALLADOLID/EFE


