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Si més no, resulta sorprenent 
constatar que alguns territoris i 
pa'isos de l'Europa occidental, 
com ara Franc;:a o el mateix Estat 
espanyol, defensin, des de fa 
décades, plantejaments, dis
cursos, al'locucions, parla
ments i posicions de caracter 
clarament descentralitzador, 
al hora que propugnen, aferris
sadament, una rigidesa de ciar 
signe centralista, emparant-se 
en dubtoses motivacions de 
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caracter económic, en tradicions 
históriques més o menys ances
trals o en pors indemostrables 
de desvertebració, sovint poc 
confessables o convincents. 

Curiosament, a Franc;:a i a 
Espanya, el debat se situa en 
ambits molt diversos de I'acti
vitat social i humana, i qualsevol 
analista d'aquesta qüestió no pot 
evitar pensar que els gover
nants, responsables deis poders 
públics, i administradors i 
investigadors de diferents camps 
sofreixen uns espants que, en 
darrer terme, demostren única
ment una clara i evident manca 
de voluntat de'scentralitzadora 
que sovint es tradueix en una 
manca de transferéncies a les 
comunitats autónomes, regions 
o municipis, o, el que encara re
sulta més preocupant, que tornin 
a ser gestionades de manera 
centralista. 

En I'ambit de I'educació for
mal i no formal, els problemes 
de centralització i descentralit
zació no són diferents signifi
cativament. Encara que per a 
certa gent el sistema educatiu 
continua sent el « patrimoni 
garant de la unitat nacional», el 
futur immediat sembla dirigir
se, sens dubte, cap a d'altres 
camins, afortunadament, i, se
gons experts del Sanc Mundial 
(WS), descentralitzar I'educació 
no té perqué resultar més car 
des d'un punt de vista estricta
ment económico 

A l'Estat espanyol, després 
deis tres lustres transcorreguts 
des que es va iniciar el tímid i 
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temorós procés cap a l'a\,Jto
nomia «real» del sistemaedu
catiu, hem assistit a continus 
debats i tensions entorn de de
terminades propostes federa
listes, a laments i reclamacions 
per la manca de traspassos de 
competencies educatives, a 
diversos problemes d'indefinició 
i, en fi, a conflictes de diferent 
taran na i magnitud, tant en el 
sector públic com en el privat. 

Tanta desarticulació, escassa 
claredat i transparencia, tants 
enfrontaments amb freqüencia 
poc productius, descoordina
cioris, etc., han condu'it a una 
situació educativa singular i xo
cant, l'anEilisi de la qual resulta 
difícil i summament complexa. 

A més, qualsevol estudi des
envolupat amb rigor i profunditat 
sobre la situació del sistema 
educatiu ~o deis sistemes 
educatius de l'Estat espanyol-, 
encara ensopega amb dificultats 
més grans d'analisi si aquest es 
troba camuflat o encobert pel 
fonamental procés de reforma. 

No ignorem, dones, que la 
reforma educativa en qué estem 
immergits genera, a hores d'ara, 
un canvi estructural i conceptual 
de les etapes d'educació infantil 
i deis. dos primers cicles de la 
nova educa ció primaria. 

Davant d'aquestes perspec
tives en el camp educatiu, al 
marge del debat central d'aquest 
treball, s'evidencien com a as
pectes imprescindibles, irre
emplaQables, i, per consegüent, 
obligatoris: 
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- La necessitat d'una eficien
cia més gran. 

- L'i.nevitable augment de re
cursos: humans, economics, etc. 

- L'aprofitament d'una crea
tivitat més d'acord amb els 
nostres temps. 

- El rendiment positivista 
d'un desenvolupament de les ca
pacitats d'imaginació, planifi
cació i visió de futuro 

- Etc. 

La polemica sobre centralit
zació i descentralització educa
tiva ocupa avui un Iloc preemi
nent, tant en I'ambit de la peda
gogia comparada en general, com 
singularment en els debats i 
discussions polítiques, econo
miques, socials, educatives ... de 
l'Estat espanyol. 

Sens dubte, les raons, causes 
o mobils d'aquesta discussió 
entre centralitzar o descentra
litzar, tenen relació amb el fet 
que, a poc a poc, anem prenent 
consciencia i, per consegüent, 
assumim que I'espai educatiu 
nacional i/o estatal s'ha con
vertit des de fa anys en' un marc 
massa estret per a molts deis 
actuals i futurs problemes 
ed\,Jcatius. 

L'augment de competéncies en 
diferents ambits del poder 
polític, economic, comercial, 
laboral, de comunicació, edu
catiu, etc., a escala internacional 
o supranacional, implica inde
fectiblement una «certa perdua» 
de poder i de competencies a 
instancies inferiors, ja siguin 
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nacionals, autonomiques, pro
vincials o locals. 

El fenomen de la internacio
nalització és un procés inevitable 
que pot resultar positiu o 
desitjable per a un determinat 
grup social i huma, molt impor
tant quantitativament. En indicar 
que pot arribar a ser efectiu, 
admetem implícitament que no ho 
és a priori de manera indispen
sable. I els arguments o exemples 
que ens permetran justificar 
aquesta afirmació podem deduir
los facilment de I'economia 
internacional. 

Partim d'un convenciment 
absolut del transcendental poder 
i influx que els organismes 
internacionals de I'educació 
exerceixen actualment sobre 
tots els sistemes educatius, les 
reformes de I'educació, i el 
disseny i articulació de noves 
polítiques educatives. 

Des d'aquest punt de vista, 
podem considerar una ingenuHat 
i una falta de consciencia 
I'omissió i la ignorancia en que 
incorren alguns especialistes 
quan menystenen el paper 
determinant deis organismes 
internacionals. Contrariament, 
estem absolutament convenguts 
del domini i la supremacia que 
posseeixen aquests organismes, 
poc o molt evidents. 

Aquest poder, de vegades 
ocult o encobert, i aquesta ca
pacitat d'influencia deis orga
nismes internacionals sobre els 
diversos sistemes educatius és 
«categoricament previs i bl e» 
que anira augmentant en un futur 

immediat, a curt, a mig i a Ilarg 
termini. 

Per tant, entenem com a er
ror considerar que les decisions, 
recomanacions, directrius, 
normes i indicacions fetes des 
deis despatxos de I'OCDE, la 
UNESCO, etc., tenen una pre
sencia escassa en les vertaderes 
decisions macroeducatives. 

Així, no podem continuar 
suposant que aquestes directrius 
i recomanacions són qüestions 
alienes al desenvolupament in
tern deis sistemes educatius 
nacionals, ni creure que els can
vis, reformes i transformacions 
de les polítiques educatives 
res ponen majoritariament a 
decisions internes de la propia 
nació i/o Estat. 

Si el segle XIX es pot consi
derar com el de I'apoteosi deis 
nacionalismes, la darrera decada 
del segle XX i els recents 
esdeveniments viscuts als paIsos 
de l'Europa oriental, és ben cert 
que podrien significar I'inici de 
I'agonia deis Estats nacional s i 
els primers balbuceigs de fede
racions o Estats macroregionals, 
amb noves formes de govern, 
inclos I'educatiu, de caracter 
supranacional. 

No obstant aixo, declaracions 
com les publicades recentment a 
la prestigiosa revista The Eco
nomist, per part del líder britanic 
John Major, propugnant la de
funció del Tractat de la unió eu
ropea signat a Maastricht, qua
lificant la unió monetaria d'im
practicable i titllant la unió polí
tica d'indesitjable, només ser-
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veixen per acontentar momen
taniament un determinat partit o 
grup polftic, al hora que retarden 
el diffcil pero inevitable procés 
d'internacionalització en que ens 
trobem compromesos seriosa
ment per grat o per for<;a. 

Consegüentment, seran les 
mateixes exigencies historiques 
les que acabaran ~liminant de 
mica en mica aquelles persones, 
institucions, societats i formes 
de govern que no mostrin la 
capacitat de resposta suficient a 
les noves demandes i innovacions 
socials, economiques, polítique's 
i educatives. 

Les esquerdes cap a I'exte
rior de .Ies societats nacionals 
augmenten dia a dia, i entre 
aquestes obertures, encara que 
am'b més lentitud, els sistemas 
educatius nacionals han establert 
relacions transnacionals múlti
ples que han generat una acla.
paradora proliferació d'orga
nitzacions internacionals,la 
major part de les quals han estat 
concebudes, com ja sabem, amb 
posterioritat a la Segona Guerra 
Mundial. Aixo significa que 
gairebé en I'últim mig segle, han 
nascut centenars d'organit
zacions intergovernamentals i 
milers de no governamentals, 
entre les quals hi ha un nombre 
creixent de caracter totalment 
o parcialment educatiu. 

Tanmateix, resulta difícil 
referir-sé a una política europea 
en materia educativa quan el 
1993 no s'ha assolit encara una 
autentica federació o confede
ració en la 'construcció europea. 
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Potser el nombre i el pes espe
cífic deis entrebancs i obstacles 
sigui, a hores d'ara, encara ex
cessiu. 

El concepte d'espai educatiu 
europeu és I'articulació del 
sector o ambit educatiu europeu 
amb el panorama general de 
l'Europa comunitaria. Des 
d'aquesta perspectiva, els es
tudis sobre la dimensió europea 
de I'educació s'haurien d'enfocar 
de manera sistematica, com un 
important element contribuent a 
les polítiques de benestar i de 
desenvolupament socioeconomic, 
basad es en el respecte als drets 
humans, el pluralisme, la defensa 
de les Ilibertats -d'opinió, 
d'expressió i de moviment-, la 
democratització, etc., i al servei 
d'una ideologia futurista i 
pacifista, de progrés, canvi i 
modernització. 

Pero qualsevol referencia a 
un espai educatiu europeu i a una 
descentralització educativa dins 
de la integració europea, 
requereix una clara demostració 
de voluntat real de cooperació 
educativa i de solidaritat inter
nacional, com també una dotació 
adequada de recursos humans i 
economics, imprescindibles per 
al desenvolupament de I'educació 
a l'Europa comunitaria actual. En 
aquest sentit, no cal dir que les 

. perspectives a curt termini no 
són esperan<;adores. 

L'avaluació rigorosa de totes 
aquestes qüestions no sembla 
objectivament simple. Allo que 
resulta obvi, pero, és constatar 
que encara no s'han assolit a 
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hores d'ara els objectius ele
mentalsd'un projecte educatiu 
comunitari, fins i tot reconeixent 
la trajectoria lenta i positiva deis 
tres lustres darrers. 

Quasi tots els indicadors coin
cideixen a assenyalar que anem 
cap a un procés d'internacio
nalització educativa de caracter 
irreversible i cap a una inte
gració educativa, de ciar signe 
pluralista, a Europa. 

És probable que el camí re
corregut i per recórrer sigui lent 
i fatigós en excés, que el pes de 
la burocratització i I'excessiu 
cansament dificultin i retardin el 
desenvolupament educatiu de 
l'Europa comunitaria ... Pero no 
és dificultós augurar una clára 
tendéncia cap a la internaciona
lització deis sistemes educatius 
i cap a la cooperació i integració 
educatives a Europa i, per tant, 
presagiar un afebliment gradual 
de les actituds i de les alterna
ti ves contraries a la concertació 
de polítiques educatives comu
nitaries. 

No obstant aixo, el més im
portant no és I'augment de COrn

peténcies educatives a l'Europa 
comunitaria, sinó la vertadera 
presa de consciéncia de la im
portancia d'una descentralització 
educativa dins de la integra ció i 
la cooperació europees. 

Les diferents reaccions po
pulars que s'han dut a terme a 
diferents pa'isos per la ratifi
cació o no del Tractat de la unió 
europea de Maastrich serveixen 
per mostrar-nos un cop més que 
la idea d'Europa continua exer-

cint un poder de mobilització 
insuficient en la majoria deis 
ciutadans europeus. «Europa» 
hauria de ser una idea forta i un 
sentiment viscut pels seus habi
tants, en comptes d'una opinió 
sobre I'eliminació de fronteres 
o sobre la lIiure circulació d'eu
ropeus. 

Sens dubte, un bon nombre 
deis més importants problemes 
amb qué ara s'enfronta la «no
va» Europa, convulsada recent
ment per les guerres, les ten
sions i els conflictes esdevinguts 
aquests darrers anys a quasi tota 
¡'Europa oriental, no es podran 
resoldre totalment sense que la 
dimensió educativa europea 
penetri i impregni els diferents 
nivells deis diferents sistemes 
educatius nacionals i/o estatals, 
vigents actualment. 

Quan analitzem els diferents 
problemes de la integració eu
ropea descobrim que, més que 
estudiar les qüestions estricta
ment educatives, alloque real
ment importa és el coneixement 
adequat de les connexions entre 
I'educació i els sistemeseduca
tius europeus amb els altres 
problemes i sectors de la Comu
nitat. 1, evidentment, els pro
blemes d'Europa no se solucio
naran només mitjanc;:ant una 
economia de mercat. 

Els esdeveniments ocorreguts 
a Europa al Ilarg deis darrers 
mesos i anys ens mostren el fort 
ritme de canvi en tots els pa'isos 
europeus i molt especialment a 
l'Europa de l'Est. Molts d'aquests 
canvis, ja fets o en estat de dur-
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se a terme, són. i seran, sens 
dubte, irreversibles. Paral·le
lament, el protagonisme d'alguns 
organismes internacionals aug
mentadia a dia, amb la qual cosa 
va .sorgint i penetrant una nova 
consciencia d'interdependencia 
entre nacions, Estats, regions ... 
al hora que es genera un cert 
sentiment de perdua del poder 
nacional. 

La utopia, fins fa només uns 
anys, d'una Europa plural que 
abasta des de l'Atlantic fins als 
Urals, es comenga a conceptua
litzar com un futur incert i en
revessat, pero possible. L'im
pacte creixent de les noves tec
nologies i la tendencia de canvi 
continuat en cada societat de
termina així mateix unes noves 
necessitats educatives. 

D'altra banda, les crisis deis 
sistemes economics, els múlti
ples moviments migratoris i els 
greus problemes medioambien
tals que estrenyen avui tot 
Europa, justifiquen ineludible
ment aquesta interconnexió es
mentada abans entre I'ambit 
educatiu i la resta de sectors de 
I'activitat humana. 

Pero actualment no existei
xen encara motius suficients per 
a un optimisme desmesurat. La 
manca d'agilitat enfront de la 
inercia de I'educació i deis sis
temes educatius europeus pot 
engendrar una mena d'«euroes
clerosi", fins i tot abans que la 
voluntat real i I'adequada dotació 
de recursos assoleixin uns ni
vells mínimament satisfactoris 
perque els ciutadans europeus 
puguin percebre un espai educatiu 
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europeu i una integració en una 
nova Europa comunitaria. 

Molts obstacles a curt termini 
haura de vencer el desafiament 
d'uns nous sistemes educatius a 
Europa, sobretot si els fragils 
pressupostos comunitaris es 
consagren quasi exclusivament 
a d'altres qüestions poc relacio
nades amb els sistemes educa
ti us. 

Descentral itzar els sistemes 
educatius europeus en el marc 
de la integració europea no pot 
se runa forga resultaht d'una 
doctrina de moralisme europeu, 
ni confondre's amb un arbitrari 
procés de desnacionalitzacions. 
Potser les dificultats per valorar 
en justa mesura I'eficacia de les 
actuacions de la Comunitat ens 
porta a considerar en excés les 
possibilitats real s de cooperació 
educativa entre pa"lsos, Estats, 
regions, etc., que podria arribar 
a oferir la nova Europa. Per tot 
aixo, convé discernir amb cla
redat entre allo que és iI·lusori 
i utopic i allo que és real i ope
rati u. 

L'educació comparada, I'eco
nomia de I'educació i la pedagogia 
internacional com a disciplines i 
com a camps d'investigació, po
den afavorir, potenciar i madu
rar la descentralització i la in
tegració europea difonent tre
balls pedagogics que propugnen 
actituds més obertes, impar
cials, dialogants, comprensives 
i respectuoses envers els altres 
valors o maneres de viure; que 
siguin positives envers la coo
peració i la solidaritat interna
cionals; que facilitin una millor 
interrelació entre els sistemes 



Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crlsi 

educatius i la societat en qué es 
desenvolupen; i que siguin capa
ces de substituir xenof6bies, et
nocentrismes i «provincialis
mes» per tolerancia, respecte i 
comprensió envers all6 que és 
distint, juntament a un millor i 
més profund coneixement d'a116 
que és propio 

Una apropiada dotació de re
cursos humans i econ6mics és 
imprescindible per desenvolupar 
les noves reformes educatives 
de la nova Europa. Sincerament, 
ajornar la integració europea i 
les noves polítiques europees -
incloses les educatives- podria 
representar .un cost molt alt. 
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Después de señalar las 
contradicciones 
existentes entre los 
planteamientos 
descentralizadores y la 
rigidez centralista, el 
autor constata la lalta 
de una auténtica 
voluntad politicoedu
cativa descentralizadora. 
El espacio educativo 
nacional resulta, en la 
actualidad, demasiado 
estrecho para la 
resolución de los 
problemas educativos 
presentes y luturos. Por 
otra parte, se otorga a 
las recomendaciones y 
consejos de los 
organismos inter
nacionales muy poca 
importancia. Todo ello 
lleva al autor a mantener 
pocas esperanzas, como 
mfnimo a corto plazo, 
ante una deseada y 
conveniente descentrali
zación educativa dentro 
del marco de la 
integración europea. A 
estas alturas no se han 
alcanzado todavfa unas 
mfnimas cotas para un 
proyecto comunitario 
elicaz. También la idea 
de Europa presenta un 
insuliciente poder de 
movilización. ·Los 
problemas de la nueva 
Europa' no podrán 
resolverse sin atender a 
la perspectiva pe
dagógica. Aplazar la 
integración europea y las 
nuevas pollticas 
europeás -incluidas las 
educativas-, con razones 
de tipo económico, puede 
representar, a la larga, 
un coste polfticosocial 
excesivo. 

Palabras clave: 
Descentralización -
Espacios educativos -
Integración europea -
Organismos internacio
nales - Europa comunita
ria - Proceso de interna
cionalización - Tratado 
de la Unión Europea. 
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Abstracts 

Apres avoir signalé les 
contradictions existant 
entre les projets de 
décentralisation et la 
rigidité centraliste, 
I'auteur constate 
¡'absence d'une véritable 
volonté politico
éducative décentralisa
trice. Bien que penser en 
terme d'espace éducatil 
national soit aujourd'hui 
une vision trop limitée 
pour que I'on puisse 
résoudre les problemes 
éducatils présents et 
luturs, on conlere par 
ailleurs bien peu 
d'importance aux 
recommandations et aux 
conseils des organismes 
internationaux. De ce 
lait, I'auteur n'a guere 
d'espoir de voir la 
décentralisation 
éducative qu'il appelle de 
ses vceux se réaliser Il 
court terme dans le 
cadre de I'intégration 
européenne. Aucun quota 
minimum visant Il mettre 
en place un projet 
communautaire ellicace 
n 'a encore été atteint. De 

. miJme, I'idée de ¡'Europe 
n'a pas encore un pouvoir 
de mobilisation 
suffisant. Or, les 
problemes de ¡'Europe 
nouvelle ne pourront etre 
résolus sans que I'on 
aborde la perspective 
pédagogique. Repousser 
I'intégration européenne, 
et les nouvelles 
politiques européennes -
y compris les politiques 
éducatives -, pour des 
raisons d'ordre linancier, 
peut avoir Il long terme 
un coOt politique et 
social excessil. 

Mots clés: Décentralisa
tion - Espaces éducatils 
- Intégration européenne 
- Organismes internatio-
naux - Europe commu
nautaire " Processus 
d' in terna tiona I is a t ion 
Traité de l'Union 
européenne. 

Alter pointing out the 
contradictions between 
decentralising ideas and 
centralist inflexibility, 
the author observes the 
lack 01 a genuine wish 
lor pOlitical and 
educational 
decentralisation. The 
current national 
education space is too 
narrow lor the solution 
01 present and luture 
educational problems. 
Moreover, IiUle 
importance is given to 
the recommendations and 
advice 01 international 
organisations. AII this 
leads the author to hold 
out little hope, at least 
in' the short term, lor an 
appropriate and wished
lor educational 
decentralisation within 
the Iramework 01 
European integration. At 
this stage 01 the 
proceedings we have still 
to attain the minimum 
le veis lor an ellective 
Community project. 
Moreover, the idea 01 
Europe has inadequate 
powers 01 mobilisation. 
The problems 01 the new 
Europe cannot be solved 
without taking account 01 
education. To postpone 
European integration and 
the new European 
policies -including 
educational policies-
with economic arguments 
may represent, in the 
long term, an excessive 
political and social costo 

Key words: 
Decentralisation - The 
education space -
European integration -
International 
organisations -
Community Europe -
Internalisation process 
Treáty 01 European Union. 




