
El valor de l’educació

Educació  i  valor,  dues  paraules  juntes  que,  malauradament,  avui  semblen  una
contradicció. 
L’educació és un dret fonamental de totes les persones.
 
És la voluntat de defensar aquest dret que fa que el Consell Escolar Municipal, les entitats
culturals, esportives i socials, i els ciutadans i ciutadanes de Granollers sota-signats ens
sentim en el deure de reivindicar el valor de l’educació . 

Educar suposa transmetre. Transmetre coneixements teòrics, allò que en diem el saber .
Transmissió de  coneixements  pràctics,  el  saber  fer . Transmissió d’actituds,  valors  i
normes, és a dir, el difícil art de saber ser   (persona) i encara el més difícil art de saber
viure junts,  respectant-nos els uns als altres.

Mai un procés educatiu és fàcil ni senzill. No és una feina fàcil perquè cada dia és més
complex saber què cal transmetre. Alguns sabers que abans eren imprescindibles avui ja
no tenen utilitat,  en canvi d’altres que no es preveien han de ser ensenyats, per tal  que
puguem entendre el món que ens ha tocat viure. 

No  és  una  feina  fàcil  perquè  trobar  quan  i  com  ha  de  fer-se  la  transmissió  d’un
coneixement és la clau per a un bon aprenentatge. I no tots els sabers es poden ensenyar
de la mateixa manera: cada ciència, cada disciplina tenen els seus mètodes. Uns mètodes
que l’escola ha de conèixer, saber reproduir i saber ensenyar a infants i adolescents.
 
No  és  una  feina  fàcil  perquè  no  tots  els  contextos  són  iguals.  La  diversitat  de
procedències socials, culturals, lingüístiques i econòmiques dels infants i els adolescents
que ens demanen ser educats és cada vegada més gran. Així com diverses són les seves
característiques físiques,  intel·lectuals i emocionals.
 
Finalment no és una feina fàcil perquè cada societat es planteja el valor que vol donar ara
i aquí  a l’educació. Cada societat projecta, conscientment o inconscientment, el per a què
volem l’educació. És a dir, la utilitat que vol que tingui l’educació, la finalitat.

Si educar és aquest procés complex de transmissió de coneixement, cultura i maneres de
ser  i  viure  d’un poble  concret  en un moment  determinat  de la seva història,  la  tasca
educativa ha de ser un compromís del conjunt de la societat.  Des de la fermesa, la
convicció i el compromís volem manifestar que donem un valor fonamental a l’educació,
perquè és l’educació la que ens permet construir el  que som i el que volem seguir
sent com individus i com a col·lectiu. 
Per això,  davant la greu situació que viu el nostre país, 



DENUNCIEM:

• Les  retallades  en  educació.  Retallar  en  educació  és  retallar  en  futur  perquè
l'educació és sempre una inversió en desenvolupament social, cultural i econòmic.

• Que cada retallada fa més i més precaris els serveis públics, els que són de totes
les persones, els que haurien de ser més ben dotats, els més ben assortits.

• L'oblit dels governs de defensar l'educació com un bé social imprescindible, com
l'eina més important per al futur de qualsevol societat, país o ciutat.  

MANIFESTEM QUE:

• Volem fer arribar a les autoritats educatives de Catalunya, Espanya i Europa que un
problema en l’educació és sempre també un problema polític i un problema moral i
ètic. 

• Volem que, a la nostra ciutat,   l’educació segueixi  sent  la columna vertebral  de
l'organització social i una eina fonamental per a la cohesió.

• Volem que,  a la  nostra  ciutat,  l’educació  sigui  un projecte compartit  per  tota  la
ciutadania, no quelcom que només afecta l’escola. Que mestres, pares i mares, i
professionals de tots els àmbits, actuïn de manera que es faci palès que l’educació
és el tresor més valorat. 

• Volem que, a la  nostra  ciutat,  els centres educatius segueixin  sent,  malgrat  les
retallades  i  les  noves  circumstàncies,  espais  de  cohesió  social,  espais  de
compromís i  d’incentivació educativa, autèntics vivers d’esperança i expectatives
positives per a tothom.

• Volem  que,  a  la  nostra  ciutat,  els  principis  rectors  de  la  Carta  de  Ciutats
Educadores siguin una aspiració de tota la ciutadania. I per tant, volem treballar en
la direcció que el Pla Estratègic defineix com a visió de la ciutat: Granollers, ciutat
educadora. 

• Volem, en definitiva, que, a la nostra ciutat, l’educació sigui un instrument al servei
dels nostres infants i adolescents. Una eina que els permeti, sense cap distinció de
gènere, edat  o procedència socioeconòmica, ser i sentir-se inclosos, ser i sentir-se
subjectes lliures i responsables, ser i sentir-se part de la ciutadania. 

Per tot això,

Farem tot el que estigui a les nostres mans per conservar primer i millorar després tot el
potencial educatiu de la nostra ciutat.

Farem tot el que estigui a les nostres mans per crear i enriquir xarxes ciutadanes que
permetin donar el valor que li pertoca a l’educació.

I us convidem a participar en tots els projectes i accions que es proposin des d'aquest
moment, d'acord amb els objectius d'aquesta declaració.

L'educació, el futur dels nostres infants i joves, la nostra ciutat, s'ho valen.
Comptem amb tu.

Granollers, setembre de 2012


