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Debat CAMBRACTIVA organitzat per la Cambra sobre l’educació i la 
gestió del talent per a la societat del futur 

   
CAMBRACTIVA REMARCA QUE EL SISTEMA EDUCATIU 
HA DE SER REVISAT I CONSENSUAT AMB TOTS ELS 
AGENTS DE LA SOCIETAT 
 
Terrassa, 22 d’octubre de 2009. La Cambra va organitzar el passat dimarts a 
la tarda la sessió de debat CAMBRACTIVA “L’educació i la gestió del talent per a la 
societat del futur”. Van participar com a ponents Salvador Cardús, degà de la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB; José Manuel Casado, soci 
responsable de Talent & Organization Performance d’Accenture i doctorat en 
Sociologia Industrial, i Joaquim Prats, catedràtic de Didàctica de les Ciències 
Socials de la UB i president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
 
En un interessant intercanvi d’opinions, els ponents van aportar els seus punts de 
vista sobre la funcionalitat de l’actual sistema educatiu i les necessitats i 
mancances que aquest té, així com les possibles solucions i accions que podrien 
contribuir a millorar la formació al nostre país.  
 
Marià Galí, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, va presidir i 
presentar aquesta sessió CAMBRACTIVA, que es va desenvolupar a la seu de la 
institució. El terrassenc Salvador Cot, subdirector del diari Avui va ser el 
moderador del debat, que va comptar amb l’assistència d’un centenar 
d’empresaris i professionals de l’educació.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista general de la sala d’actes de la Cambra en el transcurs del debat Cambractiva 
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Salvador Cardús: “manca 
sentit patriòtic de 
l’educació: no només 
estudiem per guanyar-nos 
la vida sinó per contribuir 
al desenvolupament del 
país”  
El degà de la Facultat de 
Ciències Polítiques i 
Sociologia de la UAB va obrir 
la seva intervenció esmentant 
que el debat educatiu és 
positiu: “que es discuteixi 
sobre educació és senyal de salut, no de malaltia”. El terrassenc Salvador Cardús 
va destacar també la necessitat que la societat confiï en la formació: “Ara, quan 
l’educació social és el centre de la societat i tothom està escolaritzat, hi ha crisi de 
confiança en la formació”. El ponent va esmentar que hi ha altres sistemes 
educatius, com l’alemany, que estan en la mateixa situació que l’espanyol. 
 
 
Cardús va remarcar que, a més de l’escola, hi ha altres agents que incideixen en 
el funcionament del sistema educatiu: “no només són agents que col·laboren, sinó 
que resten perquè poden arribar a ser terriblement desorganitzats”. En aquest 
sentit va esmentar la manca d’hores de son dels alumnes espanyols o el mercat 
laboral que, segons va afirmar Cardús: “contradiu els principis de la educació, ja 
que ha preferit mà d’obra no especialitzada a créixer en coneixement”.  
 
 
El degà de la UAB va fer referència a les altes dades d’abandonament escolar al 
país. Així mateix, va afegir: “ens manca sentit patriòtic en l’educació. No només 
estudiem per guanyar-nos la vida, sinó per contribuir al desenvolupament del 
país”. També va incidir en la necessitat de valorar i reconèixer socialment l’esforç, 
el talent i l’excel·lència de les persones. 
 
 
Finalment, Salvador Cardús va esmentar la manca d’autonomia actual per part de 
les Universitat per establir els seus mètodes d’avaluació i va afirmar: “Un dels 
punts més dèbils del nostre sistema educatiu és la formació del professorat”. I va 
concloure: “el sistema productiu no està adaptat a l’educació”. En aquest sentit, 
Salvador Cardús va afegir que cal que el sistema reconegui que no s’han fet bé les 
coses. 
 
 
 
 

 
Salvador Cardús, en una de les seves intervencions 



 

 
 

 

Blasco de Garay, 29-49 
08224 TERRASSA 
Tel. 93 733 98 33 
Fax 93 789 11 65 
info@cambraterrassa.es 
www.cambraterrassa.es 
 
_____ 
 
Delegació 
Vallespir, 19, 1a Planta 
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Tel. 902 33 98 33 
Fax 93 576 35 71 
delegacio@cambraterrassa.es 

José Manuel Casado: “el 
sistema educatiu és rígid” 
El soci responsable de Talent & 
Organization Performance 
d’Accenture va posar èmfasi en 
què el problema no és només del 
sistema educatiu, sinó de tota la 
societat.  
 
“El talent és un invent empresarial 
per separar el que és bo, del que 
és dolent”, va afirmar Casado, i va 
afegir: “les empreses cerquen 
talent, la resta d’aspectes no interessen tant”. El ponent va fer una crida a la 
cultura de l’esforç: “el talent és igual a la competència multiplicada pel 
compromís”. 
 
En aquest sentit, va esmentar una sèrie d’elements que es troben en canvi 
constantment, com ara l’aparició de noves fonts de valor com per exemple el 
coneixement. Un altre aspecte que va destacar és l’existència d’”un món 
multipolar”. Segons Casado, la situació de poders ha canviat al nostre món i 
juguen un paper cada cop més important els principals països emergents, així 
mateix, segons el ponent, els fluxos de capitals, la gestió del talent i l’emergència 
de nous consumidors configuren el panorama actual.  
 
Casado va afirmar que l’economia cada cop és més global: “Països com Brasil ens 
faciliten la matèria prima, cerquem enginyers a la Índia, i a la Xina ens 
manufacturen el producte”. Pel que fa al sistema educatiu actual, el ponent va 
destacar que és “rígid, poc creatiu, creat perquè els alumnes repeteixin i que 
bloqueja la innovació”.  
 
 
Joaquim Prats: “cal un pacte 
polític i social que doni 
estabilitat al sistema educatiu” 
En la seva intervenció, Joaquim 
Prats va fer referència a l’informe 
PISA, els resultats del qual 
indiquen que “Espanya està a un 
nivell educatiu mig-baix, països 
com França, Dinamarca, Polònia, i 
Suècia estan just per sobre, a molt 
poca diferència d’Espanya”, i va 
afegir: “allò que distingeix a 
Espanya i Catalunya de la resta de 
països europeus és el nombre d’alumnes excel·lents, que arriba a l’1%, quan a la 
resta de països es troba entre un 4% i un 5%”.   

 
José Manuel Casado va destacar la importància del talent 

 
Intervenció de Joaquim Prats en la sessió Cambractiva 
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El catedràtic de Ciències Socials de la UB i president del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu va demanar predisposició a l’esforç, que segons 
el ponent: “és imprescindible que l’esforç produeixi nivell de satisfacció, que es 
gaudeixi amb el coneixement, necessitem una visió diferent de l’aprenentatge”. 
Per assegurar el bon funcionament del sistema educatiu, Prats va prioritzar la 
disciplina democràtica a l’escola, i també la necessitat que hi hagi una bona 
relació entre tots els agents que hi participen, amb l’important paper també de les 
famílies. Segons Joaquim Prats, totes aquestes mesures contribuirien a evitar la 
situació actual, en la qual “el 30% dels alumnes de 16 anys no assoleixen el nivell 
adequat en sortir de l’escola”.  
 
Finalment, Joaquim Prats va demanar un pacte entre tots els agents de la 
societat: “cal un pacte polític i social que doni estabilitat al sistema, en el qual s’hi 
impliqui tothom, per repensar i innovar el sistema i fer de l’escola un centre 
cultural i social”.  
 
 

 

 
D’esquerra a dreta: Salvador Cardús, Joaquim Prats, Marià Galí, Salvador Cot i José Manuel Casado 


