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L'educació sempre ha generat un important debat mediàtic a l'entorn
dels resultats acadèmics. El ja popular informe PISA o altres estudis, com
ara els de la Fundació Bofill, han fet una diagnosi clara del greu problema
que té el nostre sistema educatiu. I el projecte de llei d'educació que el
govern tramita al Parlament també ha generat debat i confrontació. Però
habitualment aquest debat s'acaba limitant a la comunitat educativa,
alumnes i professors en primera instància, juntament amb les famílies i
els responsables polítics del món educatiu. I és lògic, però l'educació és
alguna cosa més que un aspecte sectorial i molt més que notes
acadèmiques. Forma part intrínseca de la nostra societat, modula
conductes i és una de les seves pedres angulars, és motor essencial de
desenvolupament i, per tant, un valor que pertany, i per això ha de
preocupar, a tota la societat. Per això resulta molt positiva la
convocatòria social per l'educació a Catalunya que, impulsada per una
quarantena d'entitats del país, es va fer ahir a les instal·lacions d'Esade.
Sindicats, col·legis professionals, mitjans de comunicació, municipis,
organitzacions empresarials van voler situar l'educació en el centre de les
prioritats socials. Amb la voluntat de conscienciar del paper decisiu de
l'educació, però sense ànim d'interferir en el món de la comunitat
educativa ni de la iniciativa política. Segurament, el manifest pre sentat
ahir a Esade i els objectius exposats per cadascun dels col·lectius
representats no seran en ells mateixos una solució per al greu problema
que té l'educació al nostre país. Però és una iniciativa important perquè
ressitua el debat portant-lo al centre de la societat. Perquè, com es va
dir ahir, «educar no es fa només en el reducte de l'escola o en el marc de

la família, sinó en el conjunt de la societat». Educar no és només la tasca
d'uns «professionals»; és una tasca de tots i totes.

