
 
 

 

 

 

Col·legi Sagrada Família (El Masnou). 

Modificació de l’oferta educativa i procés de transformació. 
 

El Masnou, 24 febrer 2021. L'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, Titular del Col·legi 

Sagrada Família d'El Masnou, informa a la Comunitat Educativa en particular i a la població en general, 

del tancament parcial i del projecte de transformació del centre. La decisió presa, que expliquem a 

continuació, ha estat el resultat d'un llarg camí de discerniment, reflexió i recerca de solucions. 

La història de la Congregació no es pot explicar sense aquest Col·legi. Un gran nombre de germanes han 

iniciat aquí la seva vida religiosa; durant els seus més de cent anys de vida, ha estat una presència 

significativa per a la comunitat d'El Masnou en l'educació de moltes generacions de nens i joves; moltes 

germanes han donat la vida aquí, estimant i servint, a exemple de la Mare Anna Maria Janer. 

Hem acompanyat al Col·legi en les diferents etapes de la seva història, i molt especialment a les persones 

que han exercit com a representants de la Titularitat i als Equips Directius nomenats per la Congregació, 

summament compromesos amb la missió i gestió del mateix. 

En els darrers temps, de forma sostinguda i responsable, hem procurat buscar diverses solucions al 

descens de la matrícula d'Educació Infantil i Primària, provocada fonamentalment per la baixa natalitat, la 

creació de l'oferta educativa pública i la ubicació del centre a la població. Situació especialment difícil a 

partir del moment en el qual la pròpia administració va decidir no concertar els nivells educatius amb 

menys alumnes. Diversos anys, després dels quals, constatem aquesta realitat irreversible. 

Malgrat totes les dificultats, tot el personal del Centre ha continuat treballant fins i tot més enllà de 

l'exigible, robant temps i energia a la seva família i a la seva vida personal, per seguir fent viable aquest 

projecte, atractiu per a noves famílies i recuperar així el concert educatiu. Amb aquest propòsit, hem vist 

amb emoció com aquesta escola, any rere any, enfortia la seva proposta pedagògica, es feia profundament 

coherent, fent d'ella una casa per a tots sense distinció, i treballant de manera exemplar per als preferits 

d'Anna Maria Janer, els que més ens necessitaven. Malgrat això, any rere any ha anat disminuint la 

matrícula del centre als nivells d'Educació Infantil i Primària, la qual cosa ha suposat la pèrdua progressiva 

del concert educatiu en aquests nivells educatius. 

Demanda de Formació Professional. Tot i tenir aquesta situació en els cursos dels més petits, contemplem 

amb esperança la demanda que les famílies fan de l'ESO. Així mateix, som conscients que, en els darrers 

anys, un nombre important d'alumnes demandants d'estudis postobligatoris de formació professional es 

queden sense la plaça desitjada. 



Els centres educatius i assistencials de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell estan presents a 11 països. 
Fidels al carisma de la Beata Anna Maria Janer, eduquem els nostres alumnes des de l'amor i el servei, 

especialment sensibles cap aquells que més ho necessiten. 

Com a Institució Titular, ens és impossible continuar sostenint econòmicament el dèficit que provoca la 

manca de concert educatiu generada per les causes abans exposades. 

Per tot el que s'ha comentat, volem comunicar que la previsió per al pròxim curs 2021-2022 és: 

• No ofertarem els nivells d'Infantil i els tres primers cursos de Primària. 

• Mantindrem en funcionament 4t, 5è i 6è de Primària. 

• Mantindrem l'oferta a l'ESO, apostant per la sostenibilitat futura d'aquesta etapa. 

Estem estudiant amb altres institucions i organitzacions la possibilitat d'afegir a l'oferta d'ESO al Col·legi una 

nova de Cicles Formatius, molt necessaris a la zona, i que donarien projecció i profunditat al projecte 

educatiu. 

Lamentem molt aquesta situació i, sobretot, assumim que aquesta decisió afecta directament a persones 

que perdran els seus llocs de treball. Com a Institució Titular, ens comprometem a acompanyar de la millor 

manera possible la situació de cadascun dels afectats i a procedir en tot dins del marc legal corresponent. 

Agraïm de tot cor a les famílies afectades per aquest tancament parcial l'elecció que al llarg d'aquests anys 

han fet de l'escola i del seu Projecte Educatiu i la confiança dipositada en nosaltres. Dia rere dia, ens 

confirmeu la nostra creença que lluitar per una educació a l'estil de la Sagrada Família d'Urgell està plena de 

sentit. Sentim molt no poder seguir oferint-vos el nostre projecte a vosaltres i als vostres fills. 

L'Administració pública garanteix la reubicació de tots ells. 

Finalment, agraïm profundament a tota la Comunitat Educativa el camí que junts hem fet fins aquí i el que 

tenim per davant, i la comprensió de tots sobre la situació present i les decisions preses. Volem destacar el 

gran compromís, entrega i esforç manifestat per la representació de la Titularitat, l'Equip Directiu i el 

personal docent i no docent, particularment en els darrers anys, que han estat tan difícils. 

Comptem amb tots els membres d'aquesta Comunitat Educativa, i amb tots els antics alumnes, antics 

docents, amics i veïns en general d'El Masnou, perquè aquesta informació sigui transmesa segons el 

contingut d'aquest comunicat i així, des de la millor disposició de cadascú, es pugui desenvolupar aquest 

procés amb serenitat i responsabilitat. 

Demanem per intercessió de la beata Mare Anna Maria Janer la benedicció de la Sagrada Família per a tots i 

li confiem aquest difícil moment del Col·legi Sagrada Família d'El Masnou. 

Quedem a disposició per a qualsevol dubte o consulta: 

• Govern General de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell.  Consellera General, 
Victoria Bertrán Vilaseca: victoria.bertran@safaurgell.org 
 

• Equip de Titularitat de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. Coordinador, Miguel 
Salamanca Fernández: miguel.salamanca@safaurgell.org 

 

Mare Laura Garione, Superiora General 
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