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Benvolguts pares i mares, 
 

M’adreço a tots vosaltres com a famílies que vam escollir l’escola cristiana per a l’educació dels nostres 

fills i filles. Vivim un moment de dificultats en el sector de la concertada a causa del descens 

demogràfic, els escassos recursos econòmics, els canvis legals... que dificulten i entorpeixen el dia a 

dia de l’acció de les escoles. Tota la comunitat educativa ha de prendre mesures de forma conjunta 

per garantir el futur de l’educació dels nostres fills i filles en l’entorn escollit.  

Considerem que un futur amb garanties demana: 

- El desplegament definitiu de la LEC que aporti seguretat i respecte als drets -inclosos els 

constitucionals- reconeguts en matèria educativa a les famílies, a les titularitats i als 

treballadors/es dels centres concertats.  

- La millora del finançament del mòdul econòmic del concert que permeti arribar de forma 

progressiva, però decidida i efectiva, a la gratuïtat de la plaça escolar. 

- Una rebaixa de les ràtios, en consonància amb la natalitat actual, que garanteixi el 

manteniment de l’ocupació i aporti millor qualitat al sistema. 

 

La urgència d’aquestes mesures afecta tan als treballadors i treballadores, com als pares i mares i les 

titularitats del sector de l’ensenyament concertat de Catalunya.  

 

És per això que, juntament amb els sindicats, les entitats representatives de les titularitats i les 

federacions d’associacions de pares i mares hem acordat concentrar-nos el proper dia 28 de juny, a 

les 18 hores, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, en un acte unitari de sector que ens faci visibles, 

per a reivindicar-nos com un actiu necessari del sistema educatiu, així com per fer un crit d’atenció 

sobre la situació en què ens trobem. Demanem un diàleg sectorial fructífer amb l’Administració per 

trobar solucions acordades a les diverses problemàtiques que ens afecten.  

Per tot plegat, em permeto demanar-vos que convideu i animeu pares i mares, professorat i personal 

d’administració i serveis a participar en aquesta concentració que pot ser determinant en aquest camí 

cap a la gratuïtat total que asseguri a les famílies la lliure elecció de centre, que asseguri al personal 

docent i de serveis el seu lloc de treball en igualtat de condicions i que asseguri la continuïtat de l’escola 

concertada d’iniciativa social des del Servei d’Educació de Catalunya. 

Una salutació cordial tot esperant saludar-vos personalment el proper dia 28. 
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Presidenta de la CCAPAC 
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