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Les escoles que segreguen per
sexe s'organitzen per mantenir els
concerts
El director de La Farga, un dels onze centres afectats, assegura que la decisió del
Govern és "absolutament injustificada" i que els agafa "per sorpresa" malgrat
que es va anunciar fa un any

L'entrada de l'escola concertada La Farga | GSV

La decisió del Govern de no renovar el concert a les escoles que segreguen alumnes per sexe no
ha agradat als centres afectats
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202872/generalitat/no/renova/concert/escoles/segreguen/sexe
) . És per això que ja s'estan organitzant per mirar de mantenir els concerts i no descarten portar la
decisió del Departament d'Educació als tribunals. Així ho ha confirmat a NacióDigital el director de
l'escola La Farga, Miquel Riera.
[noticia]202872[/noticia]
El director de l'escola propera a l'organització ultracatòlica Opus Dei admet que l'anunci fet públic
aquest divendres els va agafar "per sorpresa", malgrat que el Govern ja havia anunciat fa deu
mesos que prendria aquesta mesura
(https://www.naciodigital.cat/noticia/183848/govern/retirara/subvencions/escoles/segreguin/sexe/p
artir/curs/2020-2021) de cara al proper curs i ara, a causa de la Covid-19, els ha concedit una
moratòria d'un curs més. Segons Riera, és una decisió "absolutament injustificada que no s'avé a
llei i que no té recorregut jurídic".
Riera explica que sempre s'ha complert amb la normativa i assegura que aquesta "no s'ha
modificat" respecte a l'últim concert que se'ls va atorgar a infantil i educació secundària obligatòria
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(ESO) ara farà dos anys, durant l'aplicació de l'article 155.
També apunta que van enviar el projecte educatiu requerit per Educació abans que s'exhaurís el
termini en el qual es demanava a les escoles que al·leguessin "les raons pedagògiques en què
fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes". Uns documents que, diu, han
estat "ignorats" pel Departament.
Davant d'aquest escenari, el director del centre de Sant Cugat avança que la decisió la recorreran
als tribunals i que els seus advocats ja hi estan treballant mentre apunta que la intenció és
presentar un recurs conjunt amb la resta d'escoles afectades. Per la seva banda, Josep Manuel
Prats, president de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles Lliures de Catalunya
(Fapel) també apunta en declaracions a Europa Press que les escoles afectades presentaran un
recurs.
Riera assegura que ja han enviat un missatge de "tranquil·litat" a les famílies. En primer lloc
perquè l'any vinent el concert continuarà tal com estava previst per la pròrroga d'un any anunciada
per la Generalitat per evitar "el greu perjudici per a les famílies d'assabentar-se que el centre no
estarà concertat el curs vinent", però també perquè des de la direcció estan convençuts que "en cap
cas" es perdrà la concessió dels concerts quan la Justícia ho valori.
La Farga forma part de l'entitat Institució Familiar d'Educació
https://www.institucio.org/ca/home)
(
que aposta per la educació diferenciada per sexes i que també engloba La Vall, Les Alzines,
Institució Tarragona i Institució Lleida, cinc dels onze centres educatius afectats. La llista la tanquen
Canigó, Bell-lloc del Pla, Pineda, Xaloc, Campjoliu i Viaró. La majoria estan vinculades a moviments
ultracatòlics com ara l'Opus Dei.
El Col·legi Pineda critica el moment
La directora del Col·legi Pineda, Anna Costa, lamenta especialment el moment escollit per fer
l'anunci de la revocació del concert. "La decisió ens va sorprendre enormement; no tant pel fet sinó
perquè res ens feia preveure que es podria decidir enmig de la crisi del coronavirus", critica
Costa.
"Sabem que hi ha una voluntat política des de fa anys que busca retirar el concert a les escoles
diferenciades, però ens ha dolgut que s'hagi fet ara, quan la pandèmia acaba de colpejar de molt a
prop a un gran nombre de famílies, a les quals l'anunci els genera més angoixa i un sumat
desgast físic i moral", assegura.
Des de la direcció del centre de l'Hospitalet de Llobregat, també afirmen que van enviar el
requeriment de la documentació abans que s'exhaurís el termini i que Educació ha tingut més de
dos mesos per estudiar i valorar la documentació que deixa "totalment acreditades i
fonamentades" les raons pedagògiques de defensa d'un model educatiu, que afegeix, està avalat a
nivell científic i reconegut internacionalment (com les escoles públiques diferenciades al Regne
Unit i als Estats Units).
Pel que fa als següents passos que emprendrà el centre, Costa explica que per ara, presentaran
al·legacions al tràmit, però que es mantenen en contacte amb la resta de les escoles afectades i no
descarten presentar un recurs conjunt per "tenir més força". Assegura que aquest model d'escola
concertada porta més de vint anys rebent i guanyant els "embats" als tribunals perquè el projecte
"és completament compatible amb el marc legal actual" i per tant, confien que a última instància,
la decisió jurídica es declari a favor seu.
Per la seva banda, subratllen que han traslladat un missatge de tranqüilitat i de confiança a les
famílies que "tenen tota la seguretat que des de l'equip directiu s'esmerçaran tots els esforços per
garantir la continuïtat del model educatiu diferenciat i el dret fonamental dels pares a la lliure
elecció de l'educació que volen pels seus fills". Una escola, assegura la directora, que realitza una
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"important tasca social i educativa a l'Hospitalet" i que té un ampli reconeixement tant per part de
la ciutadania com dels polítics que governen la ciutat.
Centres beneficiats pel 155
La resolució -publicada divendres passat- estableix l'aprovació amb caràcter provisional de les
renovacions dels concerts educatius a Catalunya per a l'educació primària i les modificacions dels
concerts d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria per al curs vinent 20202021. La decisió ja feia temps que s'estava gestant. L'any 2017, les forces independentistes al
Parlament -JxSí, ERC i la CUP- tenien enllestit un acord per posar fi als concerts
(https://www.naciodigital.cat/noticia/147448/acord/cup/jxcat/erc/deixar/financar/escoles/segreguen
/sexe) , però el govern espanyol va aprofitar l'article 155 per renovar els concerts durant quatre
anys més.
La majoria de les escoles afectades pertanyen a institucions religioses de caràcter conservador,
com ara l'Opus Dei. Entre els anys 2001 i 2018, els centres de l'Opus van rebre uns 450 milions
d'euros per part del Govern. L'any 2014, l'anuari Mèdia.cat http://www.media.cat/2014/04/17/100(
milions-per-a-16-escoles-de-lopus-dei/) també va xifrar en uns 25 milions d'euros anuals els
diners que l'executiu català destinava a les escoles que segreguen per sexe.
Només contractaven homes
En alguns casos, aquestes escoles han protagonitzat polèmiques. L'any 2018, l'escola Viaró, de
l'Opus Dei i que rep finançament de la Generalitat, va ser sancionada per Inspecció de Treball amb
dues multes de 25.001 euros per discriminació masclista per contractar només professors homes i
impedir la promoció interna de les dones.
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