
 

 

Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls 
Conseller  
Departament d’Educació  
Via Augusta, 202-226 
08021 Barcelona  
 
 
Honorable Senyor,  
 
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i la seva directa repercussió en l’activitat 
social i econòmica dels ciutadans ha situat en l’epicentre dels debats el pagament de 
quotes a les escoles concertades. 

 
Ens consta que el Departament ha emès missatges públics on es remarca que 
l’Administració assumeix i està abonant amb puntualitat el salari del professorat 
concertat i també les despeses de funcionament, aquestes darreres com si els centres 
estiguessin oberts. En la mateixa línia, quan determinades famílies han formulat queixes 
o dubtes sobre la presentació a cobrament de determinats imports, des del Departament 
es contesta per escrit que el “Departament d'Educació es fa càrrec de la nòmina de tots 
els professors que imparteixen ensenyaments concertats i de les despeses de 
funcionament del centre”. Aquestes afirmacions deixen entreveure que el Departament 
cobreix íntegrament les despeses de funcionament dels centres, quan això no es veritat. 
 
Sabeu perfectament, i de primera mà, l’infrafinançament del sistema educatiu i com el 
Servei d’Educació de Catalunya, integrat per centres públics i concertats, presenta 
importants dèficits d’inversió pública per garantir el dret a l’educació en igualtat 

d’oportunitats. Ho heu afirmat en diverses ocasions. També a causa d’aquest 
infrafinançament, “les famílies que escolaritzen els fills o filles en centres concertats 
també fan pagaments per diferents conceptes (material escolar, sortides i colònies 
escolars, serveis escolars, quota d’activitat complementària, aportacions voluntàries a 
les fundacions, etc.), que també van destinats a finançar el funcionament dels centres. 
La partida del concert corresponent a la despesa de funcionament no cobreix 
íntegrament la inversió i la despesa que fan els centres en conceptes necessaris i bàsics 

per al funcionament ordinari (noves tecnologies a l’aula, dotació addicional de 
professionals per garantir l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials, 
servei de secretaria i consergeria del centre, servei de neteja i manteniment de les 
instal·lacions, etc.), que passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies”. 
Així ho recull el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, que vós mateix vàreu 
signar. 
 

I la memòria econòmica del projecte de decret de concerts educatius, del qual el 
Departament que vós dirigiu n’és el promotor, després de fer seus els arguments del 
mateix Síndic de Greuges i expressar la necessitat de millorar el finançament del sistema 
educatiu per garantir-ne la gratuïtat, afirma immediatament que en els centres 
concertats aquest infrafinançament obliga les famílies a fer pagaments per diferents 
conceptes que també van destinats a finançar el funcionament dels centres. També 
recull que, per garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris dels centres que 
formen part del Servei d’Educació de Catalunya, és necessari incrementar la dotació 
dels mòduls dels concerts educatius.  
 
La memòria econòmica fa un reconeixement explícit del greu infrafinançament que 
pateix l’escola concertada, en la qual per primera vegada es fa una valoració concreta 



de les actuacions immediates, sense perjudici de la consideració de les organitzacions 
que representem sobre la seva suficiència i la necessitat que les famílies col·laborin 
econòmicament amb les escoles. 
 

Les comunicacions públiques sorgides del vostre Departament que hem rebut aquestes 
darreres setmanes, coincidents amb el confinament, no van, però, en aquesta línia, sinó 
més aviat en sentit contrari. 

 
El valor de les paraules que dicten les autoritats és important, i no és de justícia que 
amb expressions poc rigoroses per manca de matís es fomenti el dubte en la ciutadania 
i s’accentuï encara més una crisi econòmica sense precedents. No aporten res de positiu 

al sistema ni ajuden a la recuperació, en la qual volem estar en primera línia d’acció, 
quan pertoqui.  

 
Us demanem que, en virtut de l’autoritat que teniu conferida, vulgueu aportar al discurs 
formal el matís necessari que l’acosti a la realitat. Que, quan des de l’Administració es 
parli del finançament dels centres, es faci amb precisió i congruència: existeix una 

aportació econòmica de l’Administració que és insuficient, i sense el concurs i 
col·laboració de les famílies, la viabilitat dels centres, també en els nivells concertats, 
resta greument compromesa.  

 
Només demanem coherència en el discurs i en els missatges. Ajudaria sens dubte a 
mitigar la gravetat de la situació en aquest col·lectiu que, des de la màxima autoritat 
del Servei d’Educació de Catalunya i del seu equip de Govern, es contribuís a fer 

entendre a la societat en general, i a les famílies que confien directament en els 
projectes educatius de l’escola concertada en particular, quina és la realitat del 
finançament del sistema i com és de necessària la col·laboració econòmica de les 
famílies fins que l’aportació del Govern de la Generalitat porti a la gratuïtat a les escoles 
concertades. 
 
Lamentem profundament que, a aquestes alçades de la crisi sanitària, encara no ens 

hagin convocat des del Departament d’Educació a una reunió telemàtica per conèixer i 
tractar la problemàtica actual de l’escola privada concertada. 

 
Amb el convenciment que recollireu les nostres peticions, rebeu una respectuosa 
salutació, 
 
Oriol Blancher i Pach, President de l’Agrupació Escolar Catalana  

oriol.blancher@ipsi.cat 
 
Joan Vila i Farràs, President de Associació Professional Serveis Educatius de 
Catalunya 
jvila@escolacristiana.org 
  
Carles Camí Sánchez, President de la Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya  
acae@acae.org 
  
Joan Vizcaíno i Amat, President de la Federació Catalana de Centres 
d’Ensenyament  
federacio@fecaceen.com 
  
Enric Puig i Jofra, Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
epuig@escolacristiana.org 
 
Barcelona, 7 d’abril de 2020  
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