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Benvolgudes famílies, 
Ens trobem en un moment molt delicat per a l’escola concertada, la que heu triat per educar els 
vostres fills i filles. El govern de l’Estat té en tramitació al Congrés dels Diputats la LOMLOE, 
reforma de la llei orgànica d’educació,  que pretén acabar amb aquest model d’escola. 
Pertanyem al Servei d’Educació de Catalunya, establert a la LEC, que ens garanteix que l’escola 
d’iniciativa social, concertada, i la de titularitat pública són complementàries i corresponsables al 
sistema educatiu de Catalunya. 
La LOMLOE ens vol subsidiaris, de manera que la concertada només existirà en tant que la 
pública no pugui donar servei. Això ens aboca a un escenari sense pluralitat, amb una escola única 
i on els pares tinguem totes les dificultats per triar l’escola que volem. 
Hem reivindicat llargament l’infrafinançament de l’escola concertada, però la LOMLOE només fa 
que cronificar-lo i evitar la gratuïtat per a totes les famílies. 
Per això, ens aixequem contra aquesta llei i, en aquest moment d’emergència, us volem demanar 
que us feu conscients de la responsabilitat individual i col·lectiva per defensar el que és nostre, el 
que és del país, per evitar aquest nou menysteniment de la tasca de les escoles que hem triat, i un 
atac contra la pluralitat i la llibertat. 
Des de fa ja uns dies, hi ha en marxa una campanya a les xarxes social sota les etiquetes 
#StopLeyCelaá #masplurales. Seguiu-la i comenteu!! 
El proper dijous dia 5 a les 19h. Al canal youtube de FAPEL (FapelCatalunya) podreu veure i 
escoltar les raons que ens emparen. 

Signeu la protesta a http://masplurales.es 
A tots ens pertoca bellugar-nos per defensar els nostres drets legítims. Fem sentir la nostra veu! 
Us animem igualment a ser responsables en aquest moment de la pandèmia per tal de mantenir-nos 
sans i segurs per tal de mantenir el sistema educatiu en marxa, pel bé dels nostres fills i filles. 
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