Els partits polítics i la concertada de Girona i Salt
11/04/2019 - Bisbat de Girona

Les escoles concertades de Girona i Salt ens definim com un col·lectiu educatiu heterogeni que, des de fa molts anys, treballa
amb un objectiu comú: contribuir, conjuntament amb l’escola pública, a la millora del sistema educatiu i, d’aquesta manera,
enfortir la xarxa educativa del nostre país.

La nostra presència genera una oferta d’elecció de projectes educatius a totes les famílies, les quals disposen així de la
possibilitat de triar l’escola més en la línia de l’educació i l’acompanyament en el creixement dels infants, segons el seu punt de
vista.
Per aquest motiu, creiem que una societat tan diversa com l’actual ha de tenir resposta per part de l’escola concertada. Per
això tenim en compte la diversitat en molts àmbits: familiar, ideològic, cultural, lingu?ístic, religiós i el referent a la pròpia
identitat entre d’altres. Aquesta és la nostra raó de ser.
Els mesos de gener i febrer passats, els representants dels nostres centres ens hem reunit amb tots els partits polítics amb
representació parlamentària, per compartir i explicar la nostra tasca, la nostra missió, les nostres condicions laborals, el
finançament insuficient que rebem per part de l’Administració i els nostres compromisos socials.
Hem pogut observar que hi ha responsables polítics que no són conscients de la nostra tasca diària i de la nostra voluntat i
constància per acompanyar el nostre alumnat en el seu creixement global, malgrat la manca de recursos. Afortunadament, n’hi
ha d’altres que són coneixedors de la necessitat de l’existència de l‘escola concertada per tal de cobrir la demanda de les
famílies que volen escollir un model educatiu d’acord amb els seus valors.
En aquestes trobades, hem demanat a tots els partits unes ratlles sobre la seva visió de l’educació concertada, per tal de
poder-la fer arribar a les famílies de les escoles concertades de Girona i Salt. Al dossier adjunt hi teniu el que cada partit ens ha
fet arribar. Estan ordenats per ordre alfabètic.
No obstant això, encara ens queda camí per tal que tothom conegui la nostra acció i la nostra pluralitat.
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