Als pares i mares
m
de
e les esc
coles con
ncertade
es de Cattalunya
Benvolguts i benv
volgudes,
Aquests darrers mesos hem
m pogut ob
bservar com
m revifa un
n debat que intenta
a acumularr
justificacions per
p
desacre
editar l’esc
cola concertada,sector al qual, c
com ja saben, pertany
y
ola dels seu
us fills. Tam
mbé hem estat testimo
onis que, en
e ocasions,, aquestes explicacions
s
l’esco
contradiuen, la realitat.
emmascaren, o directament
d
L’esc
cola concerrtada–concrreció del drett a la lliure elecció
e
de ce
entre per part dels pares
s, i al dret a
crearr escoles i definir-ne el caràcter pro
opi per part de la titularritat dels cen
ntres educattius-recull i
continua la llarrga tradició
ó de l’escola d’iniciattiva social, tan arrelada a Catalunya i que
e
ei ha aporrtat a alum
mnes i famílies de diversos o
orígens i condicions
s
tan bon serve
econ
nòmiques. El
E règim de concerts,
c
apropant-nos a una gratuïïtat mai acon
nseguida, ha
a esdevingutt
l’exprressió d’un dels drets fo
onamentals de què disp
posem els pares i les m
mares: que els
e seus fills
s
rebin una educac
ció conforme
e a les seves conviccions
s.
Hem de ser ben conscients, però, i s’esttà fent ben palès, que aquest
a
mod
del educatiu que reculll
la Llei d’Educació de Cattalunya, aprovada al Parlament
P
l’a
any 2009 p
per una àmp
plia majoria
a
parlamentaria, està
e
amena
açat. El disc
curs que s’ha
a instal·lat en
e diferents
s sectors del país no és
s
gens favorablea l’escola
l
conc
certada.
Hem d’agrair ell suport soc
cial i d’algu
unes forces
s polítiques
s que maniffesten així el
e respecte
e
al nostre
n
marrc de conv
vivència, la defensa de la llibertat ind
dividual i dels drets
s
fonamentals. Llibertat i drretsque han d’enorgullirr qualsevol societat
s
ava
ançada i que
e és obligatt
manttenir i defen
nsar enfrontt propostes que preten
nen limitar i coartar les
s llibertats, personals i
socials, pròpies d’una
d
societa
at democràtica de dret i que són reconegudes in
nternacionalm
ment.
En aq
quest contex
xt sociopolítiic, som cons
scients que la
l força de l’escola co
oncertada radica en la
a
qualitat de la seva
s
acció educativa
e
i docent, en la feina diària
d
de m
milers de do
ocents i de
e
essionals que
q
tenen cura de l’administr
ració i dells serveis i en el suport dels
s
profe
cente
enars de milers
m
de pa
ares i mare
es que hi co
onfien i, so
obretot, en l’educació que reben
n
els centenars
c
d milers d’alumnes
de
d
q
que
s’hi esc
colaritzen. Tot això no
o es pot dilu
uir en un no
o
res, com
c
alguns pretenen tot ignorant la
a realitat i la
a història. Se
eria profund
dament injus
st i el nostre
e
país no
n s’ho mere
eix, ni s’ho pot
p permetre
e.
Hem volgut com
mpartir amb vostès aq
questes refflexions perrquè hem co
onsiderat qu
ue el contextt
sociopolític ho demana
d
i perquè no descartem
d
que en un
n futur, m
més o menys proper,,
nece
essitem la seva
s
ajuda per fer pre
esent la veu
u de l’escola concertada en el dià
àleg polític
c
ence
etat.
Rebin
n, amb el no
ostre agraïme
ent, una salu
utació ben cordial,
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