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Bargalló renova la cúpula
d'Ensenyament amb diversos alts
càrrecs de la seva anterior etapa
El DOGC publicarà demà el cessament dels alts càrrecs del departament
d'Ensenyament i el nomenament dels seus substituts.
El Govern català ha anunciat aquest migdia el nomenament de diversos alts càrrecs del
departament d'Ensenyament a proposta del nou conseller, Josep Bargalló. La major part d'ells,
com Núria Cuenca (secretària general d'Ensenyament), Carles Martínez (nou secretari de
Polítiques Educatives), Ramon Simon (nou director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa), Josep Vallcorba (nou director general d'ESO i Batxillerat) o Joan-Lluís Espinós (nou
director general de FP i Ensenyaments de règim especial) ja van formar part de l'equip que va
pilotar el departament durant l'època del tripartit, a les ordres tant amb Bargalló com amb Marta
Cid i alguns, fins i tot, d'Ernest Maragall.
Deixen la conselleria gairebé tots els alts càrrecs que han aguantat durant els sis mesos que ha
durat la intervenció de l'Estat, si bé el seu nomenament en molts casos venia de l'època de la
consellera Irene Rigau: el secretari de Polítiques Educatives, Joan Mateo; el fins ara director
general de centres públics, Antoni Massegú; el de centres concertats, Miquel Mateo; la
directora general d'infantil i primària, Carme Ortoll; la de secundària, Rosa Maria Artigal; i el
d'Atenció a la Família, Martí Barberà.
Mentre a d'altres departaments els consellers han renovat la confiança dels alts càrrecs que ho
havien estat durant l'anterior legislatura, a Ensenyament Bargalló ha volgut fer taula rasa. Només
el director general de Professorat, José Ignacio García Plata, es manté en el càrrec.
L'ACCAC intentarà reprendre el diàleg amb el nou director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa pel què fa a projecte Colònies i educació
, de foment de les colònies escolars, que impulsa
conjuntament amb Acellec i La Confereració.
Fonts: El Diari de l'Educació
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