Manifest de l’Escola Concertada de Catalunya
17 de juny de 2010
La pràctica totalitat d’entitats representatives de l’escola concertada de Catalunya hem
convocat aquesta gran concentració, avui dijous 17 de juny de 2010, davant el Palau de
la Generalitat, com a acte de rotunda protesta per l’actuació del govern de la Generalitat
respecte el nostre sector i com a acte d’afirmació de l’escola concertada.

L’escola concertada diu no a la discriminació!
Protestem específicament per la darrera mesura lesiva adoptada pel govern de
Catalunya: la retallada salarial que es vol aplicar al professorat de les nostres escoles.
Però emmarquem la nostra queixa en el context de postergació en què aquest mateix
govern ha mantingut el nostre sector, que representa prop del 40 % de l’escolarització a
Catalunya. Per això, el lema de la concentració és l’escola concertada diu no a la
discriminació!

Cap retallada al professorat de la concertada
Protestem i ens oposem a la retallada salarial del professorat de la concertada.
Considerem del tot injusta la retallada decretada pel govern. Els professors de la
concertada no són funcionaris i no tenen les mateixes condicions de treball que el
professorat de la pública. Quina justícia o quina equitat hi pot haver en el fet d’equipararlos només en els desavantatges? Per això, plantegem com a primera reivindicació cap
retallada al professorat de la concertada.
Les entitats convocants emprendrem totes les mesures jurídiques possibles encaminades
a evitar aquesta situació o, si més no, a escatir la legalitat de les mesures adoptades pel
govern.
Des del punt de vista sindical, la retallada del mòdul de concert pel que fa a les
despeses de professorat a pagament delegat pot comportar conseqüències greus al
sector concertat i al conjunt dels seus treballadors i treballadores. En el fons, s’amaga
una voluntat política d’atacar un sector de docents profundament maltractat i
menystingut per l’Administració.
Les escoles privades concertades són, com el seu nom indica, un sector privat, i aquestes
mesures, conjuntament amb la situació de crisi econòmica general, poden provocar la
pèrdua de llocs de treball o, fins i tot, el tancament d’empreses, amb la conseqüència
directa per als treballadors: engrandir les llistes de l’atur que ja afecta a quasi cinc
milions de persones al conjunt de l’Estat espanyol.
Des del professorat tenim raons per oposar-nos a aquest decret injust:
-

Tenim la raó moral: després de més de vint anys reivindicant l’homologació de les
condicions laborals i retributives sense haver-les aconseguit, el Govern ens proposa
aquesta nova fórmula d’homologació a la baixa. Després, també, de molts anys
justificant les diferències de condicions laborals pel fet de no ser funcionaris, a la
primera ocasió de retall, el Govern aplica, ara sí, el mateix criteri que als seus
treballadors.

-

Tenim la raó legal: el Govern ha obviat el marc de relacions laborals propi de
l’empresa privada. La vulneració de la legalitat comportarà, si finalment es porta a
terme, situacions laborals absurdes, no buscades ni per empreses ni pels propis
treballadors. A les escoles concertades hi ha personal pagat per l’Administració, en
nom del titular, pagat directament pels centres o bé amb fórmules mixtes. Fins ara, la
diversitat de situacions no comportava cap diferència. La pròpia Administració de la
Generalitat desencadenarà situacions de conflicte laboral.
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No hi ha, per tant, cap raó de tipus legal, moral o ètic que justifiqui aquesta mesura.
Les mares i pares de les escoles concertades volem denunciar que la greu
discriminació econòmica que acumulen els nostres centres sempre acaba repercutint en
nosaltres, les famílies, que fem aquesta opció per a l’escolarització dels nostres fills.
Els pares i mares de l’escola concertada ja paguem prou i hem estalviat i seguim
estalviant molts diners a l’administració pública. Que no ens facin pagar més encara!

Per una resposta a la crisi, pactada, solidària i ben gestionada
Des de les titularitats del centres, a més d’oposar-nos al contingut de les mesures
adoptades, volem accentuar també la protesta per la forma en què ha procedit el govern.
El govern ha traït la tradicional i constant actitud de diàleg, de conciliació i de lleial
collaboració amb l’administració mantinguda en tot moment per les titularitats de
l’escola concertada. Mantinguda, fins i tot, malgrat les constants discriminacions a les
quals ha estat sotmesa l’escola concertada. S’ha trencat un clima que els titulars
d’escoles concertades havíem maldat per mantenir.
Per això, la segona reivindicació és per una resposta a la crisi, pactada, solidària i
ben gestionada.
Ens sentim plenament solidaris amb el conjunt del país que està patint la crisi, i estem
disposats a collaborar en l’esforç comú, però constatem que, ara per ara, és impossible
un diàleg serè i constructiu i no ens podem sentir solidaris de la mala gestió, ni podem
donar suport a mesures unilaterals de dubtosa legalitat. Però, des d’ara, emplacem totes
les parts interessades que, un cop estigui clarificat el marc jurídic, iniciem un diàleg
responsable tot pensant en el futur i la viabilitat del sector que mesures com aquesta
posen en qüestió.
En el context actual de revisió del model de societat del benestar, i a la recerca de
models més eficients, l’escola concertada és una autèntica aposta de futur. Hem
demostrat alts nivells d’eficàcia amb uns costos per a l’administració pública menors a la
meitat d’altres models. L’escola concertada possibilita, a més, una oferta educativa
plural, que és el que reclama una societat oberta, madura i lliure.
Per acabar, totes les entitats convocants volem reafirmar que l’escola concertada no
tan sols ha acomplert un rol històric i fonamental en l’educació a Catalunya, sinó que el
vol seguir exercint.
Moltes gràcies a totes i tots per la vostra presència.

Subscriuen aquest manifest:
-

-

Agrupació Escolar Catalana - AEC
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya - CCAEC
DINCAT - Associació Empresarial d’Economia Social i Federació d’AMPAs d’Educació
Especial
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya - FCCEC
Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures - FAPEL
Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC (Associació de Professors de les
Escoles Cristianes de Catalunya - APECC, Associació Professional Serveis Educatius
de Catalunya - APSEC, Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares de
Catalunya - CCAPAC)
Unió General de Treballadors de Catalunya - UGT
Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC
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