
Els directors d'institut donen el seu suport a la 

reforma educativa 
 

• Els responsables dels centres subscriuen les bases de la llei de Maragall 

• "És una declaració d'intencions per iniciar un camí de millora", afirmen 

 

JORDI CASABELLA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 24.01.08 

 

La junta central de directors de centres públics de secundària, de la qual 

formen part 29 directors elegits pels màxims responsables de l'equip 

directiu del mig miler d'instituts de Catalunya, va atorgar divendres 

passat un vot de confiança al document de bases per a una llei 

d'educació de Catalunya que reforça la posició del conseller d'Educació, 

Ernest Maragall, i debilita el front sindical davant la convocatòria de la 

vaga del 14 de febrer. 

 

Els directors van voler, a més, fer explícit el seu reconeixement i ahir van 

emetre un breu comunicat en què manifesten que subscriuen el text, "en 

termes generals", i "esperen que l'articulat posterior repercuteixi en la 

qualitat del sistema educatiu públic". 

 

TESTIMONIS 

El secretari de la junta, Pere Pinós, de l'IES de Ponts (Noguera), va 

explicar a aquest diari: "Tots els reunits vam decidir recolzar la voluntat 

de canvi que s'expressa en el document". "És una declaració d'intencions 

per iniciar un camí cap a la millora", va subratllar. La directora de l'IES 

Priorat de Falset, Maite Górriz, que va participar en la reunió, es va 



expressar en termes similars. "Obre expectatives", va dir. Preguntada per 

la protesta sindical, va replicar que "s'ha de llegir el document de bases". 

La junta de directors d'educació infantil i primària també va celebrar una 

reunió extraordinària divendres passat. Igual que va passar amb els seus 

col.legues de secundària, es va celebrar a la seu de la Conselleria 

d'Educació i va comptar amb la presència del conseller i del secretari de 

Polítiques Educatives, Francesc Colomé, però a diferència de la primera 

no s'hi va adoptar la resolució de fer públic el seu posicionament. Fonts 

presencials van assegurar que de les intervencions es podia deduir que la 

majoria era partidària de recolzar inicialment la proposta. 

 

Maragall es va mostrar ahir prudent davant l'estudi de la Fundació Jaume 

Bofill, del qual va dir que invitava a la reflexió, però sobre el qual va dir 

que no se n'havien de treure conclusions "precipitades". 

 


