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1. Límits dels informants. 

La redacció d;enuests documents respon a dues motivacion 

l;una, ia exposada al full de presentació, de retornar a la ciu

tat la informació nue ha posat al nostre ~bast; l;altra, la con

veniència de posar en ordre, abans de reintegrar-se a la feina, 

el galimaties d'idees, impressions i projectes 0ue exploten des

prés de tres dies de treb2ll i de confrontació molt intens2. 

Aixb, i elernents de la nostr0 reelitat rue fprem explÍ

cits tot seguit, imposen algunes li~itecions e le ~uelitat d-a~us 

recull d;impressions. 

D;entre les condicions ~ue emmer~uen 1 ;exposat nue seçui 

r2, les ~és destacebles són les següents: 

ler. 

ff 
) ' 

2on. 

3er. 

En el context de~ conjunt de l'estat, Girona és at{oice 

com a mínim en un doble sentit: 

• 

en primer lloc pel nivell de co~ertura de les nece~
sitats d'ordre ed~c¿ti~ i 2ix~ tant en el ~ivell 
quantitetiu -s'assoleixen les cotes més elev~des
com en el ~ualitatiu -malgrat el ~ue podem oensar, 
estem a un nivell co~oar~tiu forre estimable-. 

en seoon lloc pel rue f; 2l clima cultural de 12 ciL 
tat, i sobre a~uest 2!CRcte no cal estendre-s'hi. 

[1 volum dels intercanvis efectuats en les Jornades i 

l2 diversitat de les situ~cions d9s de les "UB hom 

discutia han fet difícil ol tractament dels problemes 

:n6s enll~ d'un nivell de s:J0Brficialitat GUB nom~s ~s 

justificabl-e en un pri.ner moment com ha estat 2rtJP.s-t. 

La inevitable subjectivitat oue, en el C?S d'un infcr-

me escrit encara en calent -les jornades varen ac2bar

se ahir- 6s difícil de sotmetre a controls més r8cio-



nalitzats. 

En el positiu, i com a contrapnrtida, hi ha la possibili

tat oue aquests inconvenients siguin potser conpensats per la fres 

cor de les im ressions inicials. 

2 •. Diversitat de les situacions contempla.des. 
--------

Els municipis representats a les Jornades rodeven la se-
tantena i ~revenien de le totalitat de l;estat. Val a dir ~ue 

s'havia tram~s convocat~ria a tots els munici~is de m~s de 10.000 

habitants de CatalunyG i de més de 30.000 de ln resta de 1 'estat. 

Covia~~nt, la diversitat de le8 situacions h? re~ultat 

molt notable i pot centrar-se en tres as~ectes e2~ecielmcnt sic-

nificatius-: 

• 

els ritmes de creixement de les di\rerses ooblacions al 
llarc dels darrers anys i les inevitables ~onser~~ncies 
de oecra2aClO de la vida urbana i d'erossi6 del ç~~rimo
ni cultural i associatiu autòcton. 

sns he~ tro~2t a~b municiois 
mocrBtic errib2ven a acollir 

-ue, e l "inici ~el ~~ndat oe
noM~E el 25\. d~ l~ poblaci6 

infe:ntil en 2scolss 
on a uesta 

o{:bli·ues i 2rnc. c:J:n és el nos
E-C i el 7G):. 

L?~ difEr~ncies, igualment molt osta~sibleF nuant 2ls 
n.ivc:lls 'lual:ttatius cie l'ense::· .. :;-ment i 
de formaci6 csr p0rt de 1~ ~oblació infantil. 

~-uesta diversitat, ultra fornir un panar2ma ric i alho-

ra preocupant, ha constituit en alouns moments una dificult2t 

per avenrer en la confrontaci6 de políti0ues -csd2 poblaci6 ha 

hagut de plantejar-s'ho en termes forre diferents- i de realit-

zacions. 

En aouests moments, hom t~ le sensaci6 "UB fore desitje-

ble l'assoliment de nivells majors d'hornage~eitat nue fessin 
possible un aprofundiment de 1 'estudi • 

. ~.· 



3. Multiplicitat i confussió dels discursos. 

El çue acabem de dir -diversitat de situacions i grave

tat i complexitat dels problemes ~ue es viuen arreu- ha dut les 

Jorn2des a situacions en les ~ue es parlaven simult~niament 01-
versos llenguatges -el polític, el jurídic, 1 ~administratiu, el 
pedaqÒgic- en una superposició tal oue, de veoades, es feie difí-

cil de situar-se. 

A efectes de presentar breument les proble~2tirues olen-

tejades -i de fer-ho amb una perspectiu~ ~ue intente de contem-

plar els oroblemes des de la ~erspectiva de Girona ja ~ue les 

oersoectiv9s g~nsr?!s ja s6n recGllides a les conc~ussions de 

les Jornades-, hem intent2t un2 c1Pssificeci6 ¿els projlenes tra:-

tuts. 

3.1 Nivell politic 

La ja comentada diversitat de situecions, " . . .. 
OlVSrS.lt.2;,. 

adicionel de 1:.?-s fo:rcn;::;s '3e releci6 ;;;mb c.ltre<:o Pnts >::e 1 '";:G-

la diversit~t ~E confl~ctes 

cus en resulten, han situat en priner ola a~uest ni,•ell del 

Una primera csract2rística del discurs pal!tic nue he~ o~-

servat he sst?t el to ~si\rindicatiu: ?nfront del fet oeJ.s 

municiois oovernats oer l'escuerra i dels ents centrels i 

auton~mics çovern~ts pels dits centristes, el conflicte ~s 

inevitable i les acusacions fre~Dents. Diriem ~ue lc for~a 

M~s objéctivade i racion2litzada rue prenen es centra en 

la constetaci6 de 1~ inode··u~ci6 i de la poca cl~redat de 

les compet~ncies. En alçuns cassos anuest accent reivindi

catiu depassa el marc de la confrontació polÍtica i 2atina 

cap a plantejaments i pràctiDues clarament .2.9_puliste~ ,~ue 

~-
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poden tenir alguna funcionalitat a curt termini però rue re
sultaran molt difícils de reconduïr més endavant. 

No cal dir oue en aoue~ls c~ssos en ~ue priva el discurs po
lític de forma demesurada, s'anul.len o es redueixen a una 
insignificància operativa eltres nivells de discurs o d'ac-
ci ó. 

Voldria fer explícit cue en aouests moments existeixen ele-
ments d'ordre tècnico-pedaçògic ~ue justifi~uen un aucment 
de competències de le ciut~t prop de l'educaciÓ. En una la-
mentablement molt breu comunicació, Fabrizio Caivano 

'---------
va fer 

referència a: 

• la necessitat de recerc2r la cultura m~s enll~ del lli
bre i de saber extreure-la de l'exseri~ncia directe de 
la realitat 

el fet cue l'escola no pot pretendre: 

• 

ni escolaritzar le realitat 
ni existir fora d'un contexte de realit?.ts mate
rials ben tancibles 

El fet nue la funció sacral de 1 'escola s 'est2 ciesola
cant cao a altres medis i -us a~uesta reste p~ooressi
vament sola i isolada 

La conclussió nue ia manipulació d'~llb oroper ~s un 
oas orevi a la ç¡eneraJitzac.ió cor:ceptual i a la cons
trucció de la cultur2 

i, subsidi~riament, co~ ~ue no 6s D3S possible ~ue l'es
cola prengui totes las res~oG~abilitats ni ho faci tot, 
la conveni~ncia nue ~es de I'~mbit local s'estructuri 
1 'aoroximació a la realitat 

Ara b,, allò preocupant ~s la sans~cí6 -ue, en mornents i oer 
part de persones concretes, el marc de la reflexió política 
semblava imposar-se com e 1 'únic marc de debat possible. 

3.2 El nivell jurídic. 

Hi ha un sentiment generalitzat de buit -o, més precisament, 
d'inadequacid- del marc legal vigent. Les compet~ncies etri
bu1des als ajuntaments no s6n suficients ni tan sols per a 



fer allÒ que els pertoca: la manca de planificació de !~es-. 
colarització, la rotació dels mestres, el sistema de provi-

sió de places, la ilegalitat de la intervenció en les proora

macions ••• són problemes terriblement candents i ~ue afec-

ten a allò nue, en una interpretació generosa però no gaire 

de la llei pertocaria a l'Ajuntament. 

Si a això s'hi afegeix la tesi enunciada a l'apartat ante

rior i referent a les raons d'ordre oedacÒqic, el panorama 

apareix amb tota la seva consist~ncia. 

Primera constatació, doncs, el m2rc no serveix. Segona cons-

t2tBció, no tothom el coneix orau b¿: la divRrsitat d'inter-

pretacions ~ue varen apareixer en els debats no deixaven cao 

nena de dubte res~ecte del fet rue, en alguns c2ssos, als 

problemes objectius, se n'hi sobreoosen d~altreE atribuïbles 

a la içnor~ncia o a l'oblit. 

I, en t~?cer lloc, i establint ~es de 1~ cerspectiva jurí

dica un oont cap a la política, hom t~ la se~s3ci6 ~ue hi 

ha pr~cti~ues municipals cue intenten de su~erar l'anGoixa 

derivada d'acuests problemes amb or~cti~ues de supermen: 

com si volouessin conveiDcer-se de la orb~ia omnioot~ncia 

i de l2 cacecitat dels seus oostul~ts i/o de le sevR acci6 

oer a fer anar les coses per 2ll~ on ellE volMrien. Nom6s 

~s una impressió, eh?. 

3.3 El nivell administratiu 

Pel oue fa a la pràctica administrativa -a 12 gestió de ca

de dia-, es pot detectar una constant d'estil: el poc o 

mal càlcul de la despesa pÚblica abocada a 1 'educació i 

la dispersi6 dels canals mitjan~ant els cuels aruesta des-

pesa reverteix en els ciutadans, el 0ue en comalica encara 



6. 

més el control. 

En segon lloc, els intercanvis haguts ens han fornit un 

qu~dre bastantcomplert del aue sdn les pr~ctioues usuals 

en una major part dels munici~is assistents a les Jorna-

des: 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

la intervenció en la matriculació a les escoles públi
cues, 
la planificaci6 de les construccions escolars 
el manteniment dels edificis 
la intervenci6 prop del professorat nou vingut mitjan

~ant cursets oue els situin en la realit2t local 
!;elaboració i publicació d;estudis de coneixement lo

cal 
la lluita per l·cstabilttzoció del pr~fessorat 

el suport a activitats -ue divsrsifi·uin o enri-ueixin 

la pràctica escol8r: sortides, i:inerarís, etc. 

En tercer lloc, algunes pr~cti~ues menys usuals, poc coneçu

des per nosaltres i r.ue tenen interès: 

la informaci6 als peres o als ciute~ans en general de 

la legisL::!ció vigent: ParticipaciÓ a 1 'escola, control 

de les subvencions a l'escol2 crivada, etc. 

la constitució de çabinsts d'orientació psico~edacògi

ce pels sectors m~s problem~tics i deprimits de la ciu

tat. 

3.4 El nivell oedaçògic 

Volem citar-lo per~u~ 6s el nostre ~er~ no hi destin2rem 

explicacions aquÍ. 

Pel nue fa als nivells m~s çsnerals del debat pedag~gic, 

ja <:em reflectit 1 'essencie.1 d'una oonèncie d? F abrizio 

Caivano i, en document a Part, exposem un resum de 12 con

ferència que va pronunciar fiorenzo Alfieri. 

Pel oue fa al nivell dels intercanvis concrets, le nostra 

impressió és oue una bona part dels participants a les Jor

nades tenien més ganes d'explicar les seves realitzacions 

nue no pas de dur a terme un intercanvi efectiu. Això dugué 



a una notable superficialitat de les discussions sobre el 

concret. 

A propòsit d;aquest nivell de la pedagogia, ens nuedem amb 

el dubte de la nualitat d~allò ~ue s'est~ fent en çeneral: 

sembla com si el 11 fer'' tingui m6s import~ncia oue la ouali

tat i el mètode amb ou'e es fa. Voldriem excloure-Sevilla, 

Barcelona, Hospitalet i Sabadell d;anuesta consideraci6. 

I podem afegir aue hi ha situacions de veritable escèndol. 

3.5 Algunes implicacions (J nivells oblidats) 

A títol personal, voldriem afegir rue hi ha dos nivells de 

debat oue han estat obviats i nue ens sembla nue s6n impli-

cats 3mb aouells als ~ue ~'ha fet reBerència: 

• l;un és el terreny del cultural: cuina concepció de la 
cultura és subjacent ~ les teorie! i pr~cti~ue~ ~ue han 
constitu1t objecte de confrontaci6?, ha estat una nUez
ti6 gens abordada si exceotuem un parell de pon~ncies 
de signe teòric oue no varen ésser utilitzades en els 
debats de treball 

l'altte, absolutament e~sent de les jornades tot i ~ue 

formalment s'hi contenolava, es el de la p0rtici8iació 
ciutadana. 

a propòsit d'aouesta ~uesti6, la nostra sensaci6 ~s la 
de oue, per les raons cue siguin, existeix un munici~ican
trisme ~ue pot contribu1r 2 dss~antelar els moviments 
associatius ciutadans i a desproveir el teixit soaiel 
d'actors aut&noms r2sD2cte de l'::dninistraci6 

sembla com si la cride a ~articipar d'un bon nombre 
d'Ajuntaments es formul~s en a~uests termes: veniu a 
l'ajuntament a resoldre els nostres problemes (ous no 
vol dir els vostres problemes exect~ment) 

,,-." .. l: '._, -- - .... ·. 


