
 
 
 
 

 
Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls 
Conseller  
Departament d’Educació  
Via Augusta, 202-226 
08021 Barcelona  
 
 
Honorable Senyor,  
 
Us adrecem aquest escrit com a representants de les institucions titulars dels centres 
concertats de Catalunya per a fer-vos una petició.  
 
La situació derivada de la COVID-19 ha fet estralls, també en l’economia de les escoles. 
Si les aportacions de les famílies són necessàries en els nivells concertats a causa de  
l’infrafinançament d’aquestes etapes, als nivells que no són objecte de concert els 
ingressos per facturació són imprescindibles. Sense, el servei és absolutament inviable.  
 
Tot i que els centres mantenen l’activitat educativa i docent amb els recursos i mitjans 
telemàtics, la paralització de l’activitat econòmica repercuteix en la disminució o, 
directament, en la desaparició dels pagaments que fan les famílies en tots els nivells 
educatius de les escoles i per tots els conceptes, sense distinció. I és completament 
comprensible.  
 
L’escenari condueix a una manca de liquiditat extremadament preocupant que, de 
mantenir-se en els propers dos o tres mesos, abocarà a una fallida del sistema. Els 
centres no poden sostenir-se sense que es respongui a la facturació. 
 
Parlem de franges estratègiques en el sistema, com el primer cicle d’educació infantil i 
els ensenyaments postobligatoris. En els primers, per la enorme tasca assistencial que 
exerceixen. En aquests darrers, per les repercussions que tindria una aturada forçosa 
del servei educatiu en les expectatives dels futurs estudiants universitaris o en les 
ocupacions professionals. No podem hipotecar el futur laboral i acadèmic del país.  
 
La situació es podria mitigar temporalment si s’abonessin als centres les despeses de 
funcionament corresponents als mesos de febrer i març de 2020 en un sol acte, i de 
manera immediata. Només es tracta de posar-se al dia en l’execució d’aquesta part del 
concert. Alhora, i a banda del mòdul ordinari de despeses de funcionament, cal un 
finançament addicional pels dies en què estigui vigent l’estat d’alarma, consistent en un 
pagament mensual d’un import, proporcional als dies naturals de tancament, equivalent 
al doble del mòdul mensual de despeses de funcionament ordinari que correspon a cada 
centre. Aquestes mesures aportaran una injecció de liquiditat als centres que permetrà 
apaivagar la manca d’ingressos en aquest termini immediat i afrontar el que resta de 



curs amb unes mínimes garanties. Sense aquesta alenada d’oxigen, el sistema entrarà 
en fallida amb les conseqüències que se’n derivaran, i no ens ho podem permetre. 
 
Com a responsable del Servei d’Educació de Catalunya i del sistema educatiu que sou, 
us demanem que doneu les instruccions pertinents per tal que es facin d’immediat 
aquests abonaments. Ara és el moment perquè, amb decisions com la que us demanem, 
es posin les bases perquè el sistema pugui reiniciar-se amb unes mínimes garanties i que 
el país torni a fer camí amb els menors danys possibles. Serà tasca compartida en què 
tots volem continuar essent presents.  
 
Cordialment,  
 
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, 1 d’abril de 2020  
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