
Comunicat de la plataforma Salt’educa davant les manifestacions        
en favor de l’escola concertada i en contra la nova “llei Celaá” 

El passat 20 de desembre, la plataforma Més Plurals va realitzar diverses            
manifestacions per reivindicar el suposat dret de les famílies a triar escola, en             
defensa de l’escola concertada i en contra la “Llei Celaá”. A Girona, es van penjar               
algunes pancartes amb el lema “Model únic educatiu es dictadura” i davant aquesta             
afirmació, la plataforma Salt’educa volem manifestar el següent: 

L’escola pública és la de tots, és el model més democràtic i el que permet a tothom                 
accedir-hi. És doncs un model que pot garantir el dret a una educació plural,              
científica, laica i de qualitat per a tothom, sigui quin sigui el seu nivell social,               
econòmic i cultural. En cap cas d’això en podem dir dictadura. L’altre model, el de               
l’escola privada-concertada, no ho garanteix. 
 
Neguem la reivindicació del suposat dret a escollir escola, ja que entenem que en              
realitat, més que un dret, s’hi amaga la voluntat de preservar certs privilegis, o la               
por i els recels a un model més just que dóna igualtat d’oportunitats. Aquesta tria,               
la de les famílies que han d’escolaritzar ja sigui a p3 o a ESO, obeix en moltes                 
ocasions i sobretot a Salt, a desconeixements i estereotips, que fan tenir recels a              
barrejar-se amb la pobresa. Por a que se’ls hi encomani alguna cosa als seus fills o                
creure que no aprendran prou. En realitat això no només és fals sinó que el               
alumnes que escolaritzen a la pública, reben segurament amb més força les            
habilitats socials necessàries per a viure en una societat global i oberta. 
 
Defensaríem poder escollir escola i projecte educatiu, si totes fossin equiparables           
en instal·lacions, preus, recursos, estabilitat del professorat i composició social, i si            
totes acollissin de la mateixa manera l’alumnat que arriba a mig curs, o si, per               
exemple, es reservessin corresponsablement les mateixes places per alumnat amb          
necessitats (NESE). A Salt, el fet de tenir les dues xarxes, potencia la segregació              
escolar i social de la vila.  

La nova llei educativa té més coses bones que dolentes i segur que n’han quedat               
moltes en un calaix, però trobem positives les mesures que milloren la protecció de              
la immersió lingüística a Catalunya, i la voluntat d’abolir els concerts als centres             
que segreguen per sexe. Des de Salt’educa, defensarem sempre totes aquelles           
iniciatives que procurin que tot l’alumnat tingui les mateixes possibilitats i que no             
separin, ja des de ben petits, els infants i la societat segons sexe, religió, llengua o                
renda. 
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