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En el marc del Consell 
Assessor de Fundación 
Esplai, d’àmbit estatal, 
es promou un debat en 
el qual participen perso-
nes d’arreu d’Espanya 
per tal d’aprofundir i fer 
propostes sobre com 
assolir millor el que 
és l’objecte central de 
l’educació: educar ciuta-
dans i ciutadanes. 

Aquest debat s’ha inici-
at amb un fòrum virtual 
que s’ha desenvolupat 
durant els mesos d’abril 

i maig a www.fundaci-
onesplai.org/debates 
i tindrà la seva continu-

ïtat en jornades presen-
cials a diversos territoris 
cap a la tardor.

Educar ciutadans. 
Confluències pel canvi educatiu

nicació; Carles Grau, del 
món empresarial i de les 
TIC; Quim Brugué i Ismael 
Peña, des de les universi-
tats; Joan Girona i Elena 
Síntes, des de l’àmbit edu-
catiu; Xavier Masllorens i 
Fina Rubio, des del món 
de les organitzacions soci-
als de pau o la dona; Jordi 
Menéndez, des de l’àmbit 
polític, o Frederic Ximeno, 
des del mediambiental.

Una gran coincidència 
per sobre dels accents i 
els prismes particulars en 
el sentit de la importància 
nuclear de transformar 
l’educació com a estratègia 
de canvi i la necessitat de 
fer transversal aquest gran 
repte més enllà de la ins-
titució escolar i que esde-
vingui una eina d’equitat i 
formació ciutadana en el 
sentit més ampli.

Aquesta sessió va suposar 
l’inici d’un procés de debat 
que Fundesplai vol com-
partir amb molts altres 
actors sobre la necessària 
transformació de l’educa-
ció al nostre país.

xarxa esplai 

diversitat. S’han incorporat persones provinents de l’àmbit de la comunicació i del medi ambient, s’ha recollit una major pluralitat 
política i s’ha ampliat la representació del món municipal, econòmic, del Tercer Sector i de l'àmbit educatiu i social. FoToS: J.M. vALLS

 Fundesplai  El Plenari del 9 de març de 2016 debat sobre la transformació educativa

Fundesplai renova i amplia 
el Consell assessor

E l nou Consell 
dels propers 
quatre anys s’ha 

ampliat a 67 mem-
bres, la meitat dels 
quals s’hi incorporen 
per primera vegada. 
La nova composició 
ha volgut reforçar 
la diversitat des del 
punt de vista sectorial. 
Així, s’han integrat 
al Consell persones 
provinents de l’àmbit 
de la comunicació i 
del medi ambient, s’ha 
recollit una major 
pluralitat en l’àmbit 
polític i s’ha ampliat la 
representació del món 
municipal, del món 
econòmic, del Tercer 
Sector i de l'àmbit edu-
catiu i social.

La renovació ha corre-
git, tot i que parcial-
ment, els desequilibris 
existents tant pel que 
fa al gènere (el 40% són 
dones) com a nivell ter-
ritorial, amb la incorpo-
ració de més persones 
de Girona i Lleida. Fi-
nalment, el Consell s’ha 
rejovenit i, sobretot, 
integra una diversitat 
generacional que aporta 
mirades complementà-
ries de gran valor.

Josep Gassó, president 
de Fundesplai, va do-
nar la benvinguda als 
assistents i va donar 
pas a Amparo Porcel, 
membre del Patronat, i 
Carles Barba, vicepresi-
dent, que van presen-
tar la nova composició 
del Consell Assessor. 
Posteriorment, Núria 
Valls, subdirectora de 
l'entitat, va repassar les 
principals actuacions de 
Fundesplai i Salvador 
Carrasco va introduir la 
ponència central del ple-
nari sobre “Canvi social 
i transformació educati-
va”, que va anar a càrrec 
de Raül Manzano, mes-
tre, director de GUIX i 
membre de la FMRP i 
del Consell Assessor de 
Fundesplai.

 Opinió

La paràlisi de la política 
espanyola i les incer-
teses de la catalana 
conviuen paradoxalment 
amb una efervescència 
del debat educatiu i la 
pulsió de canvi que es 
viu en molts i diversos 
espais de la comunitat 
educativa. Fa poques 
setmanes, amb el 
lideratge de la UnESCo 
i la Fundació Bofill, es 
presentava “Escolano-
va21”, una iniciativa 
que es proposa acom-
panyar 200 centres edu-
catius en l’aventura de 
la innovació educativa. 
Aquesta iniciativa, que 
vol significar un tsuna-
mi en el panorama edu-
catiu, recull moltes ona-
des de dimensió i força 
diversa que remouen les 
aigües massa plàcides 
de l’educació al nostre 
país. Poques setmanes 
abans la FMRP proposa-
va “L’educació a temps 
complet” i posava 
l'accent que l’educació 
no acaba a la classe i 
que convé vincular-la 
a l’entorn i el territori i 
situar l’infant al centre 
de la proposta educati-
va. Aquests iniciatives 
es proclamen amb 
vocació de transforma-
ció disruptives i volen 
resintonitzar els infants 
i adolescents amb les 
escoles i els seus pro-
cessos d’aprenentatge 
i educatius. Qüestionen 
veritats i metodologies 
amb inèrcies seculars 
i es plantegen superar 
marcs mentals, i fins i 
tot materials, superant 
les tradicionals clas-
ses, assignatures i el 
grup classe amb el seu 
professor i els horaris 
convencionals. Traspas-
sen els murs de l’escola 
i les barreres artificials 
entre el temps lectiu i 
el no lectiu. En aquest 
context de canvi ens cal 
més que mai establir 
totes les complicitats 
i pensar junts, des de 
l’escola, les entitats 
de lleure educatiu, les 
esportives, però també 
des del món de la co-
municació, la vida local, 
les administracions i 
les universitats, per 
fer possible allò que és 
substancial en l’educa-
ció: formar ciutadans.
L’educació és cosa de 
tots i massa important 
com per delegar-la en 
exclusiva ni en l’esco-
la ni en els mestres. 
Catalunya està tornant 
a demostrar iniciativa 
i sensibilitat. Tots som 
convidats a participar-hi. 

Canvi social 
i transformació 
educativa
Les intervencions de Car-
rasco i Manzano van situar 
els elements de canvi d’è-
poca que viu la nostra so-
cietat, les contradiccions 
que generen les lògiques 
econòmiques, polítiques 
i mediambientals domi-
nants, el panorama d’in-
certeses en què vivim i 
el desconcert de l’edu-
cació.

@Carlesbarba

Carles barba
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educatiu 

També van constatar, en 
positiu, l’efervescència 
d’iniciatives educatives 
innovadores i amb voca-
ció transformadora que 
s’estan produint.

Aquesta presentació es 
va cloure amb dues pre-
guntes que van orientar el 
debat entre els assistents: 
Què és allò que conside-
rem que cal educar per ser 
bons ciutadans? I, amb 
una lògica de treball en 

xarxa i de col·laboració, 
què és allò que cadascú 
pot i ha d’aportar en l’es-
tratègia educativa?

intervencions des 
de mirades diverses
El debat va ser molt ric i, 
sobretot, divers i comple-
mentari per la procedència 
i bagatge dels intervinents 
com ara Dolors Sabater i 
Lluís Tejedor, des del món 
dels ajuntaments; Josep 
Carles Rius, de la comu-

@josepvallsh 
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