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QUE NO ENS ROBIN EL FUTUR! 

Manifest de la “Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global” 

 
Els/les signants, docents de diferents àmbits i nivells, membres de la “Xarxa d’educadors i educadores 
per a una ciutadania global”, volem fer sentir la nostra veu davant la situació econòmica i social que 
estem patint (i algunes famílies, de manera molt dura).  
 
Com han fet altres col·lectius, rebutgem la gestió que els governs estan fent de la crisi actual. Creiem 
fermament que hi ha alternatives a les solucions que les institucions que ens governen estan imposant, 
responent a l’interès del poder econòmic que busca beneficis a qualsevol preu.  
 
En concret, volem manifestar la nostra oposició a unes retallades antisocials que castiguen als de 
sempre, quan hipòcritament els que han provocat la crisi demanen esforços a tothom.  
 
En reafirmem en el convenciment que l’educació, la sanitat i altres serveis bàsics no poden estar 
sotmesos als dictats dels denominats “mercats”, darrere els quals hi ha noms ben coneguts.  
 
Particularment, com a persones compromeses amb l’educació, que compartim formació, iniciatives i 
experiències educatives, i que creiem que els nostres centres escolars i les nostres pràctiques poden ser 
transformadores de la societat, vivim amb inquietud la situació actual de l’educació.  
 
Són clarament perjudicials les dràstiques retallades que està patint l’educació sostinguda amb fons 
públics, materialitzats en la important reducció del número de professorat per centre, els criteris i 
procediments pel nomenament dels substituts, la modificació de la ràtio a les aules, la disminució 
dràstica del pressupost de funcionament dels centres i les retallades en beques i salaris. Ens sumem als 
diferents col·lectius del professorat, de l’alumnat i de les famílies que han denunciat fermament la 
reducció d’aquests recursos, mentre se segueixen prioritzant altres inversions menys urgents com les 
del Ministeri de Defensa o el rescat als bancs.  
 
En aquest context, creiem que la proposta de la Llei Educativa presentada pel govern simplement 
constitueix un justificant legal i ideològic que empara la política de retallades que s’ha vingut fent en els 
darrers anys. Denunciem la ideologia clarament neoliberal que sustenta la proposta de Llei, que sota la 
bandera de la “competitivitat”, planteja un concepte de l’educació merament utilitarista i al servei de 
l’economia, descartant un model d’escola dirigit a formar una ciutadania lliure, crítica, transformadora i 
compromesa, amb capacitat d’enfrontar-se al futur des d’una posició de recerca del bé comú, i no 
només dels interessos individuals i propis. Rebutgem també la forma en què s’ha elaborat aquesta 
proposta, ja que no ha afavorit el diàleg ni el consens entre els actors implicats en l’Educació, i per tant 
no ha permès realitzar un diagnòstic precís dels problemes, reptes i oportunitats del sistema/model 
actual, i encara menys ha permès construir col·lectivament les alternatives viables.   
 
Ens indigna contemplar com aquest estat de coses fa més difícil implantar una Educació per a una 
ciutadania global que faci possible que la societat en el seu conjunt i principalment l’escola, s’impliquin 
en formar ciutadans i ciutadanes crítics, conscients de la seva pertinença a una comunitat global i local, i 
compromesos en transformar les arrels de les injustícies i les desigualtats, i en la construcció d’un món 
més justi i sostenible per tots i totes.  
 
A més a més, estem convençuts que tant la política de retallades com la nova Llei Educativa tindran un 
impacte negatiu directe no només en la qualitat de l’Ensenyança al nostre país, sinó que també 
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impactaran negativament en la construcció d’una ciutadania crítica, activa i capaç de controlar els 
abusos que els Estats i els mercats cometen contra les persones mes desfavorides del país i del món.  
 
És necessari recordar que l’ensenyança sostinguda amb fons públics és la que pot garantir la igualtat 
d’oportunitats, la cohesió social, la superació de les desigualtats d’origen, la vertebració de tota la 
societat en un objectiu comú i el progrés individual i social de tots i totes, i no d’uns pocs. La despesa 
social destinada a mantenir i millorar la xarxa pública educativa, a més a més de la sanitària i de la resta 
de serveis socials, és la millor inversió que les administracions públiques poden i han de fer per afavorir 
el desenvolupament social i econòmic.  
 
No podem consentir cap mesura, legal o fàctica, que suposi un atac directe contra els drets de les 
persones, a les quals es vol convertir en simple mà d’obra al servei del sistema i exclosa del benestar. A 
més a més, estem convençuts que les mesures que s’estan prenent no serviran per treure’ns de la crisi, 
sinó per desmuntar l’Estat del Benestar i privatitzar els seus serveis. Prova d’això és que les mesures 
dissenyades per “sortir de la crisi” afecten els drets bàsics de la gran majoria de la ciutadania, mentre es 
mantenen a qualsevol preu la impunitat i els privilegis dels responsables de la crisi i dels que se n’han 
beneficiat, i al mateix temps se segueix sostenint un sistema financer especulador sense límit i sense 
control per part de la ciutadania. 
 
Convidem a tota la comunitat educativa, educadors i educadores, pares i mares, alumnat i personal de 
serveis, a unir-se a totes les possibles actuacions que sorgeixin en defensa de l’educació pública. Perquè 
creiem que l’educació és una de les eines més eficaces per construir una societat més justa i que una 
altra escola és possible: No a les retallades en educació! Que no ens robin el futur! 
http://www.intermonoxfam.org/ca/educacion/noticia/que-no-ens-robin-futur 
 
 
 
Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global 

La Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global està formada per un col·lectiu divers 
d’educadors i educadores, pertanyents a diferents comunitats autònomes de tot el territori espanyol, 
que apostem per una escola compromesa amb la construcció d’una ciutadania global responsable amb 
la humanitat i el planeta. 
 

Més informació: http://www.ciudadaniaglobal.org/ 
 
 
 
Intermón Oxfam i l’educació per a una ciutadania global 

Creiem que una ciutadania activa, informada, conscient del món que l’envolta pot transformar el món. 
 
Més informació: http://www.intermonoxfam.org/educacio 
 
 
 

 
 
 


