
El proper 25 d’abril, reserveu l’agenda!! 
 

 
 
 

 
 

 
 
En el context de les actuacions conjuntes que duem a terme com a col·lectiu d’escoles concertades de 
Catalunya, el proper dia 25 d’abril tindrà lloc una taula rodona amb els representants dels principals partits 
polítics que concorren a les properes eleccions generals del dia 28 d’abril. 
 
És evident que el resultat d’aquestes eleccions incidirà també en molts aspectes de l’escola com a institució, 
en l’escola concertada com a opció i en l’escola cristiana com a col·lectiu concret que, des de l’Església, vol fer 
la seva aportació a la societat catalana.  
 
Per conèixer el capteniment i l’abast de les diverses opcions polítiques en relació a l’escola concertada, en el 
marc de les actuacions com a col·lectiu s’ha organitzat un acte el contingut del qual us avancem a continuació, 
tot i que resta pendent de concretar amb exactitud el temps d’intervencions, que us farem arribar de seguida 
que en disposem. Pensem que és una bona oportunitat per conèixer els diversos programes d’ensenyament i 
les seves concrecions pel que fa a les nostres escoles.  
 

Data:  25 d’abril, dijous 

Horari previst: de 10 a 13.30 hores 

Lloc:  Auditori CaixaFòrum de Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) 

 
Desplegament previst de l’acte: 
 

 Paraules de benvinguda dels representants de les entitats representatives de les titularitats 
dels centres concertats 

 S’ha convidat el Conseller d’Educació, Hble. Josep Bargalló, perquè ens adreci unes paraules 
d’inauguració. 

 Tot seguit hi haurà una intervenció del Dr. Àngel Castiñeira, que parlarà sobre “El valor 
estratègic de l’educació a Catalunya: present i futur”. 

 A continuació, un coffee break 

 Després del descans, intervindran en taula rodona els representants dels principals partits 
polítics que concorren a les eleccions generals. 

 Unes paraules finals dels organitzadors clouran l’acte. 
 
La nostra presència és important! És imprescindible que el nostre col·lectiu s’hi faci present pel que representa 
dins el sector concertat, per la importància de l’acte, per la conveniència que els qui poden ser els nostres 
representants al Congrés dels Diputats visualitzin la força del col·lectiu i la seva implementació i incidència 
social.  
 
Per tal de fer una previsió d’assistència, us demanem que, com a màxim el dia 23 d’abril, confirmeu la vostra 
assistència a través del següent enllaç:  
 
Ben cordialment, 
 
Miquel Mateo 
Secretari general adjunt 
 
Barcelona, 11 d’abril de 2019  

Acte conjunt de l’escola concertada  
amb els representants dels partits polítics 

 

INSCRIURE-M’HI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJEOzOCpmBOkDja2ReBkSsrFbl9_MIK9L-FRnMNgtPEcgUOg/viewform

