Nota informativa actualitzada

2000 directius d’escoles concertades de Catalunya es reuneixen per la
Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

Tots els grups polítics reconeixen el greuge de la insuficiència
econòmica del concert educatiu
En el marc de la jornada “L'escola privada concertada per una LEC de país i de futur”, s’ha
celebrat una taula rodona, amb els portaveus d'educació de cinc grups parlamentaris
catalans: Irene Rigau (CiU), Daniel Font (PSC), Josep M Freixanet (ERC), Rafael
López (PPC) i Dolors Camats (ICV-EUiA).
Tots els ponents han coincidit a destacar el rol de futur que ha de tenir l’escola concertada i
la precarietat del seu finançament actual, que s’ha de resoldre. Més diferències han generat
les qüestions de la zonificació i la municipalització defensades pels grups que donen suport al
govern i criticades per López i per Rigau.
La representant de CiU s’ha compromès a defensar la concertació de la postobligatòria,
també ho ha fet el representant del PPC i finalment també s’hi ha sumat el representant
socialista tot i que en un futur molt poc concretat.
La jornada ha estat convocada per les entitats representants dels titulars de les escoles
concertades de Catalunya (AEC, APSEC–FECC, CCAC i FCCE).

Maragall reconeix incompliments del Pacte Nacional per a
l’Educació
La cloenda ha anat a càrrec del Conseller d’Educació, Ernest Maragall, que ha admès que
sota el seu Govern no s'ha complert el Pacte Nacional per l'Educació (PNE) com hagués
volgut. "Sóc conscient que no hem complert amb el PNE amb la proporció que
haguéssim volgut, i és evident que part d'aquest no suficient compliment ens toca
en tant que Govern", ha dit el conseller.
Diverses personalitats dels món polític i educatiu de Catalunya han pogut escoltar els
posicionaments unitaris de l’escola concertada. Entre els assistents Artur Mas, Joan
Puigcercós, Joan Rigol i Xavier Trias.

La lliure elecció d’escola i no discriminar la concertada,
condicions per fer acceptable la LEC
Un manifest presentat a la jornada ha concretat les reivindicacions del sector per acceptable
la LEC i que es poden sintetitzar en dues.
1.

Possibilitar el més ampli exercici del dret dels pares i mares a la lliure elecció de centre,
de tal manera que ningú hagi d’anar a una escola no volguda i que cap alumne es
vegi obligat a canviar de centre en passar dels 2 als 3 anys.

2.

Estimular el creixement de l’oferta de l’escola concertada i superar la triple
discriminació que la concertada pateix en tots els seus àmbits:

-

Els centres, amb un finançament per sota del 50% del dedicat a l’escola
pública pel mateix servei.

-

El professorat, amb més hores lectives que els de l’escola pública, diferència
que a secundària arriba en molts casos a un 40% mes.

-

Les famílies, que han de fer aportacions voluntàries i no tenen gratuït el nivell
postobligatori, a diferència de les famílies que opten per l’escola pública.

En el transcurs de la jornada, el professor Ramon Tremosa ha destacat l’eficiència del
model concertat per la qual cosa ha afirmat que la competitivitat de Catalunya com a
país de primer nivell al món passa pel reforçament de l’escola privada concertada.
Barcelona, 5 de febrer de 2009
Adjuntem el text del manifest unitari.

