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Una iniciativa frontal contra l’escola concertada i la llibertat 
d’ensenyament 
Fa temps vàrem advertir que s’estava promovent una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per demanar canvis 
en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Aquesta ILP reclama que s'acabi amb els concerts educatius i 
que totes les escoles passin a ser públiques, així com la gratuïtat de l'ensenyament des de les escoles 
bressol fins a la universitat.  

Fa dues setmanes, els promotors d’aquesta ILP van lliurar les signatures recollides per tal que siguin 
validades. Per poder entrar una ILP al Parlament, calen 50.000 signatures i els promotors asseguren tenir-ne 
unes 95.000, si bé estan pendents de validació. 

L’entrada d’una ILP al Parlament no significa que, automàticament, sigui presa en consideració i es tramiti 
com a proposta de llei. Perquè això passi cal que la cambra n’accepti l’admissió a tràmit. 

No cal dir, però, que aquesta ILP és un atac directe i frontal contra l’escola concertada i contra tota 
llibertat d’ensenyament, ja que planteja que totes les escoles passin a ser públiques. 

Els suports d’aquesta iniciativa 

És difícil calibrar el suport que ha tingut i que pot seguir tenint aquesta iniciativa. El nombre de firmes, si se’n 
confirmés la xifra de 95.000, és significativa, però no pas aclaparadora. Recordeu que quan les AMPAs de les 
escoles concertades vam promoure la recollida de signatures per al·legar a l’avantprojecte de LEC en defensa, 
precisament, del que ara s’ataca en vam aplegar 250.000. 

El risc és, però, que els diputats, per convicció o per fals populisme, acceptin a tràmit la proposta. Acceptar-la 
no significa aprovar la llei tal com la proposa la ILP, però implicaria obrir la caixa dels trons. No oblidem que 
l’obsessió per crear escoles bressol municipals neix d’una ILP de l’any 2002. 

El suport dels partits polítics a aquesta ILP, fins ara i d’acord amb el que indiquen a la seva web, s’ha limitat a 
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), la CUP, Podemos, Procés Constituent, Guanyem Barcelona, algunes 
agrupacions locals d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i una agrupació d’un districte de Barcelona d’ERC. 
Tret d’aquest darrer cas, que sembla un error o un cas anecdòtic, cap de les tres forces polítiques que 
van donar suport a la globalitat de la LEC (CiU, ERC i PSC) ha donat suport a la ILP. En termes de 
l’actual composició del Parlament de Catalunya, el suport polític rebut és realment molt escàs, però tot podria 
canviar en les properes eleccions del 27 de setembre. 

Esperem que aquestes forces siguin conseqüents i bloquegin la possibilitat de reobrir el debat sobre la LEC. 
Admetre a tràmit aquesta ILP per mer tactisme polític seria del tot irresponsable. I ho diem no tan 
sols perquè estem radicalment en contra de bona part del que proposa aquesta ILP, sinó perquè fer-ho seria 
un nou factor d’inestabilitat educativa quan ja en tenim tants d’oberts: LOMCE, nous currículums, qüestió 
lingüística... 

El que es va fent palès, en qualsevol cas, és que caldrà tornar a defensar públicament -i en l’esfera 
política- drets i llibertats que crèiem més assentats: que el dret de tothom a l’educació es pugui 
exercir en llibertat i en un règim de pluralisme educatiu i, per tant, que els pares puguin elegir 
l’escola que prefereixen per als seus fills. 

Propostes com les d’aquesta ILP, que es venen com d’alt contingut social, poden provocar que la llibertat 
d’ensenyament i l’elecció d’escoles torni a esdevenir un privilegi només a l’abast d’aquells que poden 
pagar un centre privat, sense cap finançament públic.  
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Són paradoxes d’una política que es fa més a força d’eslògans i d’apriorismes que no pas d’una anàlisi seriosa 
de la realitat.  

Estem convençuts que som una gran majoria els que defensem aquests principis -la pròpia acceptació 
de l’escola concertada n’és una prova-, però caldrà que aquesta majoria es faci palesa i que, avalada 
pels resultats electorals, penetri en l’opinió pública i publicada. Sovint quatre eslògans sobre l’escola 
pública, la demagògia que sol imperar en aquest tema i algunes fal·làcies que es fan córrer, amaguen la 
realitat  i poden confondre. Malauradament, és ben freqüent comprovar-ho.  

Estem planejant com dur a terme de manera eficaç la defensa d’aquests principis. El que és ja evident, però, 
és que caldrà el compromís i la tasca militant de tots els que volem defensar les llibertats 
educatives i l’escola concertada en particular. 

 

Llibre i possibilitat de xerrades 

L’èxit afectiu 
Amor i afectivitat van de la mà. L’amor és una forma de relacionar-nos i els 
afectes, les petjades que queden en el nostre interior fins a conformar una 
afectivitat. 

Quin afecte deixen els diferents amors? L’enamorament, l’amor de parella, l’amor 
als fills, ¿quan són emocions i quan veritable amor? Gràcies als últims 
descobriments, els autors del llibre El éxito afectivo (Editorial Gaudium), Bárbara 
Sotomayor i Alberto Masó, expliquen –de manera senzilla i amb exemples- tot 
el que hauríem de saber per tenir una afectivitat plena i joiosa. 

Un cop sabem com actuen els amors, ens expliquen què és un ecosistema afectiu 
i com arribar-hi per protegir i conservar la nostra afectivitat. 

Xerrades 

Per tal d’exposar allò que aborda el llibre, els autors s’ofereixen a impartir 
xerrades de mitja hora de durada més una altra mitja dedicada a respondre precs 
i preguntes. Trobareu més informació i els contactes a www.familiaeco3.com    

 

Família i escola 
Pots fer un pacte familiar sobre el bon ús del mòbil i de les xarxes socials 

El grup de xarxes socials de la Policia Nacional ha proposat als pares un model de contracte amb 20 
punts perquè fixin amb els seus fills menors de 13 anys unes normes de bon ús del seu mòbil, tauleta i 
ordinador, a firmar quan el nen estreni el dispositiu. 

Uns joves consulten els seus mòbils. 

En el contracte s'especifiquen diversos aspectes a l'hora d'utilitzar l'aparell, des de deixar-lo carregant en 
zones comunes de la casa i no al costat del llit o no fer servir xarxes socials tret que els pares també hi 
siguin, fins a anar en compte a l'hora de compartir imatges o vídeos que puguin ofendre altres o obrir enllaços 
sospitosos. 

Llegir més.  

Els experts recomanen que els nens participin en el comiat dels éssers 
estimats 

Recentment, una enquesta que es realitza anualment a Gran Bretanya i que recull les actituds de la seva 
societat sobre diferents aspectes de la vida quotidiana, va publicar la dada que el 48% dels adults creu 
que els nens menors de 12 anys no han d'assistir ni als tanatoris ni als funerals. Possiblement, al 
nostre país les xifres serien molt similars.  

Fomentar la confiança dels fills des de petits afavoreix la comunicació quan 
són adolescents 

L’adolescència és el període de la vida que segueix a la infància i precedeix l’edat adulta, una fase de reflexió i 
abstracció dels joves, que modifiquen el seu sistema de comunicació no només en el contingut sinó també 
fent un ús d’estructures gramaticals i de noves expressions que els acosten als amics i generen un cert 
distanciament respecte al nucli familiar. 

Llegir més. 
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http://www.familiaeco3.com/
https://twitter.com/policia
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/policia-contracte-familiar-bon-mobil-menors-4196335
http://www.ara.cat/suplements/criatures/Temps-silenci-fill-mexplica-res_0_1345665437.html
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Les festes infantils, a banda de divertides, poden ser saludables 

Les festes i celebracions són moments molt especials per als infants i les seves famílies. Compartir una estona 
agradable i divertida, jugant i menjant amb els amics i familiars, és una bona manera de celebrar l’aniversari, 
els assoliments esportius, les cloendes de curs i moltes altres ocasions especials a la vida quotidiana dels més 
petits. El més important de les festes infantils és que els nens i les nenes es trobin en un entorn on juguin 
plegats i amb alegria. 

Amb petites idees, trucs i receptes, els infants podran gaudir d’una oferta de begudes i aliments deliciosos i 
saludables; al mateix temps, evitarem que els adults hagin d’intervenir restringint o limitant la ingesta 
d’aliments superflus, que no convé que es consumeixin en excés. 

Llegir més.  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Els alumnes de l’Escola Cristiana, guanyadors indiscutibles del Concurs 
Bíblic de Catalunya 

Els alumnes de l’Escola Cristiana han estat els grans triomfadors del Concurs 
Bíblic, el certamen que convoca anualment la Federació de Cristians de 
Catalunya.  

Els estudiants de les nostres escoles s’han endut la gran majoria dels premis 
en les quatre categories del premi, que us descrivim a continuació alhora que 
us facilitem els enllaços on trobareu els veredictes.   

 

 XXX Concurs Bíblic Bàsic - Veredicte (clicar als bisbats 
corresponents per veure els guanyadors) 

 VII Concurs Bíblic Informàtic - Veredicte 

 XVI Concurs Bíblic de Dibuix - Veredicte 

 XXVI Concurs Bíblic de Redacció - Veredicte 

 Novetat – I Concurs Bíblic Inicial - Veredicte 

Alumnes de l’Escola Cristiana, premiats al Concurs d’Anglès Interescolar de 
Catalunya (Concurs The Fonix) 

Nombrosos alumnes de l’Escola Cristiana han estat guardonats al 8è Concurs d’Anglès Interescolar de 
Catalunya, convocat per International House Barcelona, la Fundació Catalana de l'Esplai i la Secretaria 
General de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el 
propòsit de complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i 
estimular-ne i l’aprenentatge atesa la seva importància en la societat actual. 

La relació de guanyadors és la següent: Carlota Parra (FEDAC Montcada), Abril Tarradellas (Cervetó de 
Granollers), Guillem Pastor (Pare Manyanet de Reus), Carla Nogareda (Escola Pia d’Olot), Laia Pelegrí 
(Santa Anna de Mataró), Berta Moliner (Escola Pia de Caldes), Maria Martínez (Diocesà Sagrada Família de 
Tortosa), David Cardero (Sant Francesc de Sabadell), Marina Muxí (L’Ave Maria de Manresa), Sergio 
Küppers (Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona), Ismael Cantarero (Sant Josep de Reus), Marta 
Melo (Cervetó de Granollers), Eric Guerrero (Maristes Montserrat de Lleida), Yorgos Diannis (Sagrat Cor El 
Vendrell), Núria García (La Salle Palamós), Martina Sabaté (Escola Pia Balmes), Pol Morenilla (Mare de 
Déu del Carme – El Prat de Llobregat), Clàudia Miret (La Salle Mollerussa), Joel Esteve (Vedruna Balaguer), 
Arnau Sabaté (Claret de Valls), Ana García (Maria Ward de Badalona), Nico Dacara (La Salle Comtal), 
Paula Pagà (Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedès), Clara Farraró (Cor de Maria de La Bisbal 
de l’Empordà), Mireia Sánchez (L’Ave Maria de Manresa), Ivan Cruz (La Salle Mollerussa), Alba Hurtado 
(La Salle Comtal), Aaron Martínez (Santa Anna de Lleida), Alejandro Miramontes (Santa Teresa de Jesús 
de Tarragona), Guillem Bacardit (Maristes Igualada), Marta Vila (Manyanet de Molins de Rei), Àlex 
Carmona (Sant Pau Apòstol de Tarragona), Mireia Romero (Sant Josep-Teresianes de Barcelona), Ruth 
Pino (Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia), Mar Fillat (El Carme de Lleida), Valeriya Oglezneva (La Salle 
Cassà de la Selva),  Paul Ionut Duma (Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques), Marta Vidal 
(Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona), Laura Albert (Escola Pia Santa Anna de Mataró), Emili 
Maicas (Josep Tous de Barcelona), Anna Pallero (Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona), Paula Tallé 
(Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona), Patrícia Grau (Infant Jesús – Jesuïtes Sant Gervasi de Barcelona), 
Maria Delgado (Vedruna Sant Josep de Tàrrega), Xavier Amor (Sagrada Família d’Horta – Barcelona).      

 

http://salutpublica.gencat.cat/web/ca/promocio_salut/alimentacio_saludable/festes-divertides-i-saludables/assets/festes_infantils.pdf
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=180900
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=181100
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=181300
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=181000
http://concursbiblic.com/asp/nivell.asp?cod=181200
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Alumnes de 4t d’ESO de Santa Teresa de Lisieux de Barcelona, guanyadors 
de l’Start Up School 2015 

Els alumnes de 4t d’ESO del col·legi Santa Teresa de 
Lisieux de Barcelona, Miguel Robert, Miguel 
Paracuellos i Pablo Robert han estat els guanyadors 
de l’Start Up school 2015, el programa de mentors i 
plans d’empresa per a joves estudiants emprenedors, 
pel seu projecte SOAKT - Drinking will never be the 
same 

El passat 20 de maig, els joves van veure recompensat 
el seu esforç -i acomplertes les seves il·lusions- quan, 
després de presentar el seu projecte en anglès a la 

Salle Technova, el jurat format per més de vint experts del món empresarial va escollir SOAKT com el millor 
treball. L’audiència va poder veure, tocar i, fins i tot, tastar el projecte. 

SOAKT és una solució innovadora per hidratar-se durant les curses amb un envàs biodegradable i comestible 
que neix amb la idea de substituir la tradicional ampolla de plàstic. 

Miguel Paracuellos i els germans Robert han estat premiats amb un viatge a Londres en companyia de Paul 
Kidd-Hewitt, director pedagògic de la Fundació Escola Emprenedors de Barcelona. Allà tindran l’oportunitat de 
conèixer start ups de la capital britànica. 

Cantata de l’Arca de Noè de Britten 

El passat 17 de maig, el majestuós Gran Teatre del Liceu va 
acollir la Cantata Escènica de fi de curs, que va presentar un  
ple absolut. 

Hi van actuar alumnes de les escoles de música vinculades al 
Conservatori del Liceu, el Col·legi Tecla Sala, l’Escola Sant 
Jaume i el Col·legi Santa Teresa de Lisieux. 

El final de l’actuació, molt celebrat, va ser aplaudit i ovacionat 
per l’auditori uns llargs minuts.  

 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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