
 

 

Manifest de la Comissió de les Fundacions d’Educació de la CCF 

davant la situació generada per la COVID-19 en l’àmbit educatiu 

 

Les fundacions educatives catalanes, que tenim en la Coordinadora Catalana de 

Fundacions un punt de trobada i d’intercanvi sobre la nostra tasca, volem posar de 

manifest la necessitat de reflexionar sobre el tractament de les escoles en la 

gestió de la crisi generada per la COVID-19. 

A diferència de la sanitat, on tots els agents implicats han remat en la mateixa direcció 

com a resposta a l’emergència sanitària, ens preguntem com és possible que en una 

situació d’emergència, també educativa, en cap moment s’hagin tractat l’educació i les 

entitats educatives com un servei prioritari i essencial. 

• Demanem a les administracions públiques i als governs la necessitat 

urgent de declarar l’educació com a servei essencial que determina el 

creixement i el desenvolupament social i cultural de les persones i per 

combatre les desigualtats. 

• Proposem treballar i unir esforços per garantir una tornada a l’escola 

presencial com més aviat millor i durant el número més gran d’hores 

possible, sense deixar de banda les mesures de seguretat necessàries. 

• Fem un reconeixement explícit de la tasca de les fundacions de l’àmbit 

educatiu com a un dels elements vertebradors del país, tenint en compte 

també que la situació d’infrafinançament –agreujat per les conseqüències 

del virus– fa perillar fins i tot la subsistència d'alguns centres educatius. 

Si bé és el Departament d’Educació qui ha de liderar el pla d’emergència per donar 

sortida als reptes educatius que comporta la COVID-19, aquest té l’obligació de treballar 

de forma coordinada i tenint present, en tota decisió que es prengui, a totes les veus 

d’un sistema educatiu abundós i divers. 

El brot de coronavirus ens ha de permetre reflexionar sobre l’escola que volem i que 

necessitem. En aquest sentit, val la pena recordar que les fundacions educatives tenim 

més que mai un paper actiu en l’anàlisi de la situació i la proposta de solucions. I ens 

cal, més que mai, unir forces.  

És amb aquest propòsit de servei d’interès públic i de compromís social, que ens posem 

a disposició de tots els agents educatius per treballar plegats i sortir més forts d’aquesta 

situació sense precedents. 
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