A les comunitats educatives gabrielistes,
Com sabeu, s'està debatent al Congrès dels Diputats el Projecte de Llei Orgànica de
modificació de la LOE (LOMLOE), més coneguda com a "Llei Celaá”.
El Govern ha proposat la nova llei, sense debat, sense participació de la comunitat
educativa i sense consens, i introdueix canvis de gran calat en el seu articulat dotant les
Administracions de facultats cada vegada més àmplies en detriment de les famílies com
a primeres educadores dels seus fills.
De fet, la LOMLOE elimina la demanda social i permet distribuir als estudiants per
centres, reduint significativament l'elecció educativa de les famílies, un dret avalat per
la Declaració Universal dels Drets Humans; proposa un dret a l'educació pública -quan
el dret reconegut en la Constitució és el dret a l'educació-; l'enfronta al model
d'educació concertada, àmpliament implantat a Europa, trencant la complementarietat
de xarxes recollida a la Constitució; suprimeix l'assignatura de Religió a l'escola i posa
en dubte la supervivència dels centres d'educació especial, entre d'altres aspectes.
Com ha afirmat el portaveu de la Plataforma, Jesús Muñoz de Priego, "la LOMLOE vulnera
drets reconeguts a la Constitució, redueix progressivament el model de l'ensenyament
concertat i atempta contra la pluralitat educativa".
L'objectiu fonamental de la Llei Celaá, consensuada entre el Govern i els seus socis,
consisteix a eixamplar l'espai de l'escola pública tot el que permetin els pressupostos en
detriment de la llibertat de les famílies, que queda en un segon pla. Amb aquesta llei,
l'ensenyament concertat es converteix de fet en subsidiària de l'ensenyament públic.
Clarament, aquesta Llei, tramitada sense consens i sense participació de la comunitat
educativa, rebutja qualsevol intent d'assolir un Pacte d'Estat per l'Educació.
Aquests motius i les següents dades són els que porten a les organitzacions de la
Plataforma a rebutjar la Llei Celaá:
- Més de 9.300 centres de la xarxa concertada i privada que veuen perillar la continuïtat
dels seus projectes educatius.
- Més de 260.000 professionals, docents i no docents, que veuen perillar la continuïtat
dels seus centres i els seus llocs de treball.
- Prop de 4 milions de famílies a les quals es limita el dret a triar el tipus d'educació que
volen o que millor s'adequa a les necessitats de les seves filles i fills.
- Els més de 3 milions de famílies que trien voluntàriament, en centres de titularitat pública
i privada, cursar l'assignatura de religió relegada a un segon pla en la nova llei.
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Per això, la Plataforma "Més Plurals" ha iniciat una campanya contra aquesta llei i en
defensa de la pluralitat educativa. La campanya porta per títol "Més plurals, més lliures,
més iguals. Cap a una escola realment inclusiva, amb tots i per a tots" i s'han adherit a
aquesta Plataforma les associacions de pares Cofapa i CONCAPA, els sindicats FSIE i
FEUSO, les patronals Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya i
les entitats Ven y veràs, EnLibertad, Yo Libre, Reli és Más, FEDMA i Libres para escoger i
una gran diversitat de col·lectius docents, famílies, alumnes i titulars de centres.
De moment, la Plataforma "Más Plurales" i les entitats associades, hem iniciat, sense
descartar també possibles mobilitzacions socials, una campanya de recollida de
signatures contra la Llei ia favor de la convivència dels diferents models educatius i dels
drets reconeguts en la nostra Constitució. Les firmes es recullen a la pàgina web:
www.masplurales.es
Perquè a tots -famílies, centres, docents i alumnes- ens uneix el mateix objectiu: un
sistema educatiu de qualitat que contribueixi a una societat millor., us convidem a
col·laborar en aquesta campanya i us demanem que en feu difusió a les vostres xarxes
socials i doneu suport a aquesta campanya. El futur de l'educació dels nostres fills i filles
està en joc.
Per a més informació us convidem a visitar la pàgina web del 'col·legi.
Atentament,

Gmà. Faustino Besa
Titularitat dels centres educatius Gabrielistes
Germans de Sant Gabriel
10 de novembre de 2020
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