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Nota de premsa de la roda celebrada al Col·legi de Periodistes el passat 25 d’abril 

Les AMPAs de l’escola concertada denuncien infrafinançament i reclamen 
avançar en l’equitat 

El passat dimecres, 25 d’abril, la CCAPAC i la FAPEL van celebrar 
una roda de premsa al col·legi de Periodistes de Catalunya (que 
podeu veure en aquest vídeo). El que segueix a continuació és la 
nota de premsa resultant.  

La CCAPAC i la FAPEL neguen l’augment del pressupost destinat 
a les escoles concertades. El pressupost destinat a garantir la 
gratuïtat de la plaça ha disminuït un 15,4% els darrers anys, tot 

i haver incrementat l’alumnat. 

Denuncien els constants atacs cap a les escoles d’iniciativa social 
i, per tant, contra el Servei d’Educació de Catalunya que defineix 
la LEC. 

Reclamen a l’administració un millor finançament de tot el sistema, i un clar compromís cap a la cobertura 
de les despeses de funcionament real de les escoles. 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL), representants majoritàries de les 
AMPAs de les escoles concertades catalanes, han tornat a denunciar l’infrafinançament que pateix l’escola 
concertada i la discriminació que aquest fet suposa per a les famílies, per posar fi “a la desqualificació 
injustificada i demagògica contra les nostres escoles”. 

El president de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa, afirma que “amb les dades que presentem queda clara 
d’una manera explícita i transparent, la insuficiència de la dotació econòmica del concert que reben les 
nostres escoles i que ens obliga a contribuir-hi per tal que pugui oferir el servei educatiu que proposa, 
contravenint allò establert precisament a la LEC i dificultant l’equitat, amb la que tots ens sentim 
compromesos, buscant avançar cap a un sistema en que el finançament estigui garantit per a totes les 
famílies en condicions d’igualtat”.  

Amb les dades publicades per l’IDESCAT corresponents a 2015, i en relació al darrer estudi del 2010, “es fa 
palès que les famílies estem augmentant, en termes nets, la nostra aportació en 114 milions € al 
finançament de l’escola dels nostres fills i filles, quelcom que revela que el dret a la gratuïtat de l’educació 
establerta pels drets humans i les lleis no és efectiva i està en retrocés. 

En aquesta línia, el president de la FAPEL, Josep Manuel Prats, sosté que el mòdul de concert per a despeses 
“ha disminuït un 16,1% en relació a un model que mantingui l’IPC”, i que l’aportació dels pressupostos de 

l'administració al finançament de l’escola “concertada s’ha reduït, aïllant l'efecte de l'increment d'alumnat, 
en 69 milions”. 

“Mentre el cost de la plaça individual s’ha mantingut pràcticament invariable al voltant dels 5.000 €, la 
cobertura del seu finançament a través dels pressupostos s’ha reduït en cinc punts (de 60,4% a 55,4%)”, 
conclou Prats. “Queda clar, doncs, que les famílies ens veiem obligades a fer un esforç suplementari.” 
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“El finançament del sistema ha de ser igual per a tots, independentment que triem escola pública o 
concertada”, coincideixen Romagosa i Prats. “El nostre propòsit no és entrar en discussió amb qui menysté 
l’escola d’iniciativa social, sinó reclamar els drets dels pares i mares que han de suportar l’infrafinançament 

per part de l’administració”. 

Romagosa recorda que la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja va admetre al 2017 que “l’educació 
en els centres concertats no és gratuïta del tot perquè la Generalitat no paga el 100% de l’escolarització, la 
qual cosa significa que les famílies han d’atendre un pagament”.  

Prats també recorda que les conclusions del debat Ara és demà – Consell Escolar de Catalunya (2017) van 
posar de manifest que “el sistema educatiu ha de disposar d’un finançament suficient per garantir la 
gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i del segon cicle de l’educació infantil en tots els centres educatius 
sostinguts amb fons públics”, o que l’Informe del Síndic de Greuges (2016) La segregació escolar a 
Catalunya (II). Condicions d’escolarització, va admetre que “en alguns casos, l’import del concert educatiu 
pot resultar insuficient per garantir el funcionament ordinari del centre” i que “les aportacions econòmiques 
de les famílies esdevenen més necessàries”. 

”Tots els pares i mares de Catalunya tenim dret a triar l'escola per als nostres fills i filles i a educar-los 

d’acord amb els nostres principis, i volem poder triar l'escola dels nostres fills en un marc de llibertat i 
d’equitat com a garants de la igualtat d’oportunitats”. 

Dades de finançament de la plaça, per alumne 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjans que se n’han fet ressò 

Celebrem l’àmplia difusió d’aquesta roda de premsa en els mitjans audiovisuals. Els principals mitjans del 
país se’n van fer ressò. 

A continuació us detallem els enllaços a les versions digitals: 

LA VANGUARDIA- Cau el finançament de la concertada 

Les associacions de famílies de l’escola concertada, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de 

Catalunya (Fapel) demanen que es reconegui que les famílies d’escoles amb concert estan fent un gran 
esforç els últims anys per compensar l’infrafinançament de l’Administració catalana, que així contravé el 
principi de la llei d’Educació de Catalunya que garanteix la gratuïtat de l’educació. Així mateix, critiquen les 
“desqualificacions injustificades i demagògiques” cap a les seves escoles per part d’entitats, associacions, 
sindicats i partits polítics del sector, així com alguns ajuntaments que en el període de preinscripció, que es 
va acabar ahir, van fer campanya a favor de l’escola pública.  

Llegir-ne més.  

http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2018/04/la-vanguardia-cau-el-financament-a-la-concertada/
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Betevé- L’escola concertada denuncia una reducció del finançament públic 

L’escola concertada denuncia una davallada del finançament públic del 6,1 %. La Confederació Cristiana 
d’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació d’Associacions de Pares 

d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL), representants del 95 % de les AMPA de centres concertats, 
asseguren que les famílies han hagut d’augmentar la seva aportació econòmica fins a un 15,3 %. Les dues 
entitats lamenten que l’infrafinançament que pateixen els centres dificulta l’equitat d’accés. 

Segons la CCAPAC i la FAPEL, el cost de la plaça individual a la concertada s’ha mantingut pràcticament 
invariable. El 2010 costava 4.932 euros (2.979 els aportava l’Administració i 1.953, les famílies), mentre 
que el 2015 el preu era de 5.049. Ara, 2.797 euros són aportació pública (un 6,1 % menys que fa cinc 
anys), mentre que l’aportació privada de les famílies és de 2.252, un 15,3 % més. 

Veure’n més. 

CATALUNYA RELIGIÓ- Les famílies denuncien que cada vegada es destinen menys recursos a 
l’escola concertada  

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL), han tornat a denunciar aquest 

dimecres en una roda de premsa l’infrafinançament que pateix l’escola concertada i la discriminació que 
aquest fet suposa per a les famílies. La CCAPAC representa les associacions de pares i mares de 400 escoles 
i la FAPEL de 300, la majoria de les famílies de les escoles concertades de Catalunya. Les entitats reclamen 
posar fi “a la desqualificació injustificada i demagògica contra les nostres escoles”. 

El president de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa, ha explicat que “amb les dades que presentem queda 
clara d’una manera explícita i transparent, la insuficiència de la dotació econòmica del concert que reben les 
nostres escoles i que ens obliga a contribuir-hi per tal que pugui oferir el servei educatiu que proposa”. 

Han remarcat que això està “contravenint allò establert a la Llei d’Educació de Catalunya i dificultant 
l’equitat, amb la que tots ens sentim compromesos”. En canvi, “cal avançar cap a un sistema en que el 
finançament estigui garantit per a totes les famílies en condicions d’igualtat”.  

Llegir-ne més.  

DIARI DE L’EDUCACIÓ- Les AMPAs de la concertada denuncien “infrafinançament” i es queixen 
“d’atacs a les escoles d’iniciativa social” 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL), representants majoritàries de les 
AMPAs de les escoles concertades de Catalunya denuncien un “infrafinançament” que consideren que suposa 
una “discriminació per a les famílies” i demanen “posar fi a la desqualificació injustificada i demagògia contra 
les escoles concertades”, tal com han expressat en roda de premsa aquest dimarts. 

Així, consideren que les dotacions econòmiques del concert que reben les escoles concertades són 
“insuficients i ens obliga a contribuir-hi per tal que es pugui oferir el servei educatiu”, segons afirma Josep 
Maria Romagosa, president de la CCAPAC. En aquesta línia afegeix que aquesta “baixa dotació contravé allò 
establert a la LEC i dificulta l’equitat amb la que tots ens sentim compromesos” i reclama un “sistema en el 
que el finançament estigui garantit per a totes les famílies en condicions d’igualtat”.  

Llegir-ne més. 

Sessions territorials - Cost de la plaça escolar 

Precisament, per abordar el cost de la plaça escolar i parlar-ne amb detall, la CCAPAC convoca unes 
sessions que se celebraran arreu del territori, les dates i lloc de les quals són les que segueixen:  

Data  Lloc  Centre Hora  

9 de maig  
dimecres 

Tarragona  Vedruna Sagrat Cor  
(c. Santa Joaquima de Vedruna, 10) 

19.30 h.  

14 de maig  
Dilluns  

Lleida  Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia  
(c. Doctor Combelles, 38) 

19.30 h.  

16 de maig  
dimecres 

Manresa  La Salle  
(c. La Pau, 109-111) 

19.30 h.  

21 de maig  

dilluns  

Girona  La Salle  
(c. Joan Baptista la Salle, 12) 

19.30 h.  

http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2018/04/beteve-lescola-concertada-denuncia-una-reduccio-del-financament-public/
http://beteve.cat/escola-concertada-ampa-financament/
http://www.escolacristiana.org/ccapac/
http://fapel.net/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-denuncien-cada-vegada-es-destinen-menys
http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2018/04/diari-de-leducacio-les-ampas-de-la-concertada-denuncien-infrafinancament-i-es-queixen-datacs-a-les-escoles-diniciativa-social/
http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2018/04/diari-de-leducacio-les-ampas-de-la-concertada-denuncien-infrafinancament-i-es-queixen-datacs-a-les-escoles-diniciativa-social/
http://diarieducacio.cat/les-ampas-de-la-concertada-denuncien-infrafinancament-i-es-queixen-datacs-a-les-escoles-diniciativa-social/
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23 de maig  

dimecres  

Barcelona  Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi  
(c. Carrasco i Formiguera, 32) 

19.30 h.  

Considerem molt important que el missatge que hem llençat a nivell global arribi a les famílies per tal que 
totes les nostres comunitats educatives siguin conscients de la situació. I la via per arribar-hi és, 
naturalment, a través de les AMPAs. Vosaltres sou l’autèntica corretja transmissora del missatge. És per 
això que convoquem aquestes trobades i us animem a participar-hi. 

 

Nous recursos digitals de la FECC per a la pastoral 

El mitjà influeix en la percepció del missatge, deia M. McLuhan ja fa 
uns quants anys. Per això una pastoral educativa sense recursos 
digitals fa que el seu missatge sembli antiquat. 

Aquest és el motiu pel qual la Fundació Escola Cristiana ha signat un 
conveni amb Barcelona multimèdia, editorial amb una llarga tradició 
i experiència en materials didàctics relacionats amb l’ensenyament 
de la religió i la pastoral escolar, posant a disposició els educadors 

de les escoles cristianes i dels pares i mares d’alumnes els 
esmentats materials que trobareu explicitats més endavant.  

Com es pot constatar, el seguit de materials abasta recursos 
complementaris als currículums de l’assignatura de religió catòlica 
d’Educació Infantil i Primària i un seguit de publicacions que recullen 

històries de la bíblia, paràboles i miracles de Jesús, salms, pregàries i vides de sants adequats per a nois i 
noies.  

És un nou servei gratuït que la FECC posa a disposició de les escoles i les AMPAs per contribuir a una 
formació religiosa que apropi a la vivència i diàleg amb Jesús i a la celebració comunitària de la fe.  

Els continguts s’han publicat en català, castellà i anglès i els podeu trobar a: www.recursosfecc.cat 

Compta amb un índex que enllaça els objectius dels currículums d’infantil i primària amb els més de 300 

recursos publicats. 

Inclou totes les publicacions cristianes que l’editorial ha publicat en els darrers deu anys. Hi trobareu, per 
exemple, les 60 pel·lícules de la Bíblia que Barcelona Multimedia havia publicat en els DVD Descobrim la 
Bíblia. 

També hi trobareu: 

 60 històries de la Bíblia en format còmic. 

 Totes les paràboles de Jesús en còmics. Cada paràbola inclou el text bíblic i un comentari que us 
servirà per preparar-vos la sessió. 

 Tots els miracles de Jesús en còmic. Comentats també i amb el text bíblic. 

 Un llibre de Salms il·lustrat adequat per a nois i noies. 

 300 pregàries curtes que poden servir per a fer un bon dia. 

 Quatre llibres per a explicar de forma senzilla:  

 El Credo 

 La missa 

 El Parenostre 

 Les Benaurances 

 La vida de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís en pel·lícules i còmics 

 La vida de Sant Ignasi en còmic 

Tots els dibuixos són de Picanyol i els guions de Toni Matas. 

Els textos estan basats en citacions directes de la Bíblia. La traducció que s’ha fet servir és la de la Bíblia 
Catalana Interconfessional BCI. 

La web és completament gratuïta. Es pot fer servir en qualsevol dispositiu: tant ordinadors, com tauletes 
com telèfons mòbils. També podeu connectar el vostre dispositiu a un projector o una pissarra digital. 

http://www.recursosfecc.cat/
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Els continguts es poden descarregar en format PDF i imprimir-los per distribuir-los entre els alumnes. 

La web està orientada a l’ús escolar, però també la podeu posar a disposició de les famílies. És un recurs 
que segur que us agrairan. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

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

http://catalunyareligio.cat/ca www.catalunyareligio.cat   

 

http://catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

