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Desè aniversari de la Llei d’educació de 
Catalunya 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019 

Gràcies. President Montilla, president Benach, conseller d’Educació, consellers, 

diputats, relators i ponents de la llei, antics diputats i diputades, membres de la 

comunitat educativa, senyores i senyors, fa deu anys aquesta casa va aprovar la LEC, 

i ho va fer amb cent tres vots favorables, més de tres quartes parts de la cambra. 

Per primer cop, aquesta institució regulava, i de manera integral, tot el sistema 

educatiu no universitari de Catalunya. 

Amb aquesta llei es consolidava normativament un model propi de sistema educatiu, 

un model propi d’educació a Catalunya, a partir de les competències que es 

desplegaven de l’Estatut del 2006, però també tenint com a referint ineludible, tal 

com s’indica en el mateix preàmbul de la llei, el Pacte nacional per a l’educació del 

2006. 

És des d’aquesta perspectiva, i després d’escoltar les paraules del conseller Bargalló, 

que m’agradaria afegir tres idees –n’hi hauria moltes d’altres– que per mi sintetitzen 

no només el que va significar la Llei d’educació de Catalunya en el seu moment, sinó 

especialment com aquella experiència avui ens pot servir per extreure’n algunes 

conclusions aplicables a molts altres àmbits de la realitat política i social que vivim. 

La primera idea és, evidentment, destacar el consens parlamentari, el consens que 

va generar aquell text. Ho ha dit el conseller: tothom va haver de renunciar a alguna 

part de les seves aspiracions en pro de l’acord, en pro del consens per fer néixer una 

llei que d’una altra manera hauria estat impossible que el Parlament l’hagués 

aprovat; un consens que va generar un text, un instrument que volia ser flexible, 

que volia ser permeable, però que també tenia voluntat de permanència, de 

mantenir-se malgrat que les circumstàncies, com és lògic, natural i saludable en un 

context democràtic, anessin canviant. És un model d’estabilitat, contraposat, 

justament, al que hem vist els últims anys a l’Estat, on cada canvi polític ha anat 

caracteritzant el marc legal educatiu amb lleis contraposades. El fet que la llei, i avui 

ho commemorem, faci deu anys indica que, justament, es va aconseguir aquest 
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propòsit, aquest objectiu d’estabilitat i de perdurabilitat malgrat les circumstàncies 

polítiques.  

Aquell esperit de consens que va generar la Llei d’educació de Catalunya el podríem 

aplicar a altres temes, a altres discussions de país. Hauríem d’aprendre d’aquella 

voluntat de defugir el tacticisme, de defugir la immediatesa, de defugir els titulars, 

de defugir la lectura més a curt i mitjà termini, i aplicar-la a altres àmbits 

imprescindibles, si del que es tracta és de treballar pel bé col·lectiu, pel bé comú. 

Tenim molts reptes al davant, molts reptes que es cristal·litzen entre les parets 

d’aquesta cambra, però també en els debats que es produeixen als carrers del nostre 

país. I a l’hora d’afrontar aquests debats, a l’hora d’afrontar aquests reptes, és bo 

que apliquem l’esperit que en el seu moment ens va llegar la LEC; reptes com la 

defensa dels drets i les llibertats, individuals i col·lectius, amenaçats en un context 

de regressió i repressió com el que vivim. I la defensa d’aquests drets i aquestes 

llibertats ens interpel·la a tots els representants de la ciutadania. A tots, els 135 

diputats i diputades, més enllà de les sigles, dels partits, de la cosmovisió que 

tinguem tots i cadascun de nosaltres. 

Com hem fet amb una institució cabdal per al futur de Catalunya, com és la nostra 

escola, és important que generem grans consensos sobre com resoldre la situació 

actual. I els consensos hi són. Avui a Catalunya el 80 per cent de la població no vol 

ni imposicions ni repressió; el 80 per cent de ciutadans i ciutadanes d’aquest país 

volen resoldre el conflicte polític que viu Catalunya amb l’Estat votant, i no amb 

empresonaments ni porres contra ells. Hi insisteixo: veient el que hem estat capaços 

de fer en el passat, hem de poder generar grans consensos i plasmar aquesta 

voluntat majoritària de la societat catalana en acords polítics al Parlament de 

Catalunya. 

La primera idea, doncs, és la del consens polític. La segona idea que volia introduir 

és que al llarg d’aquests deu anys d’història de la LEC hem evidenciat les dificultats 

inherents a l’actual marc d’autogovern a l’hora de desenvolupar plenament les 

polítiques de país. S’ha comentat que malgrat que la LEC és un instrument 

perfectament vàlid per afrontar els reptes educatius del país també és veritat que 

aquest instrument s’insereix en un marc de limitacions legals i pressupostàries. 

L’infrafinançament històric, l’infrafinançament de la Generalitat, evidentment, també 

es palesa en el sistema educatiu. N’és, de fet, un dels clars exponents.  
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És evident que aquest marc de limitacions –crec que era la consellera Rigau que 

explicava que segurament amb la LEC vam esprémer al màxim aquest marc– no és 

cap excusa per no mirar el recorregut que encara podem fer amb la llei. Ni tan sols 

no és cap excusa per no assenyalar les possibles mancances que es puguin observar 

en la gestió pròpia dels recursos i els instruments que tenim. Alhora, però, també és 

cert que si només ens fixem amb el recorregut que podem fer i no assenyalem els 

obstacles sistèmics que encara perduren d’un marc autonòmic esgotat no seríem 

justos, no diríem tota la veritat. 

La tercera idea, o la tercera reflexió, i amb aquesta acabo, que voldria introduir avui 

a propòsit d’aquests deu anys. Deu anys són molts en el marc d’una llei, 

efectivament. I des d’aquest punt de vista està bé que celebrem aquest recorregut, 

però també està bé que aprofitem aquest aniversari, i que aprofitem tots els 

aniversaris, per mirar endavant, sobretot, per projectar-nos cap al futur, per veure 

què hem fet bé, què és millorable i què no hem fet bé, amb la idea de millorar amb 

vista al futur. 

I avui que celebrem aquests deu anys de la LEC, també hem de dir que els reptes 

que tenim són molt importants, són transcendents. Alguns són reptes a escala 

mundial, com la revolució tecnològica; d’altres, com tot el que afecta el marc en el 

qual ens desenvolupem políticament i jurídicament, són més locals. En tot cas, són 

reptes que hem d’afrontar, i que haurà d’afrontar també el sistema educatiu del país. 

I, per tant, haurem de ser capaços d’adaptar aquest sistema a la realitat canviant, 

d’adaptar aquest sistema als reptes que ens trobem davant, a qüestions que 

caracteritzaran la manera amb què ens desenvolupem en ple segle XXI. 

Per tant, hem de ser capaços d’aprofitar el que hem fet bé, aquests consensos 

polítics, aquesta voluntat de trobar un acord polític que ens permeti tenir una eina 

per gestionar el present, i també les voluntats de futur, les aspiracions que tinguem. 

Els reptes són complicats. Les eines hi són. El que hem de procurar és garantir 

aquesta voluntat política de diàleg, d’acord, que ens anunciava i a què aspira el 

conseller, voluntat que, evidentment, com no podria ser d’una altra manera, a la seu 

de la paraula compartim. 

Tenim, deia, reptes que són mundials, reptes que són de país i reptes amb relació a 

la manera amb la qual atendrem les lògiques i legítimes aspiracions dels catalans i 
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les catalanes del futur. Al cap i a la fi, un país s’explica en el present, però sobretot 

explica el que vol ser a partir del sistema educatiu que té. 

Llarga vida a l’escola d’aquest país, un pilar fonamental de la cohesió social, un pilar 

fonamental de la integració, un pilar fonamental del futur dels catalans i les catalanes, 

als quals devem que siguem capaços de mantenir sempre viu l’esperit que va 

permetre la Llei d’educació de Catalunya. 

Moltíssimes gràcies. 

 


