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NEIX LA NOSTRA FEDERACIÓ
Breu història
En aquest curs 2001-2002 hem aconseguit un fet
que s’estava gestant des de feia quasi 10 anys. Ha
nascut la FAMPAEC, Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Cristiana de
Lleida. Des d’ara, la FAMPAEC serà una entitat de
servei constant als pares de les escoles cristianes
de Lleida.
Des de fa uns anys, alguns representants d’APAS
d’alguns col.legis de Lleida han estat representant
l’escola cristiana de Lleida en diferents organismes
locals i a Barcelona, assumint de forma voluntària
les funcions d’una Federació que no existia. Al mateix
temps, es va intentar vàries vegades la creació de
la Federació, però les iniciatives no varen prosperar.
Finalment, al primer trimestre d’aquest curs, varen
confluir una sèrie d’interessos que van permetre
posar les primeres pedres sòlides de la nostra
Federació. Gràcies a l’impuls del Bisbat, dels
Directors i Titulars dels Col.legis, de la Confederació
de Barcelona, i l’entusiasme d’alguns pares, hem
aconseguit reunir tots els Centres Cristians de Lleida

sota un esforç comú: la FAMPAEC, la Nostra
Federació.
Formen part de la Federació els Col.legis Santa
Anna, Sagrada Família, Mater Salvatoris, Episcopal,
Nostra Senyora del Carme (Bordeta), Claver,
Dominiques i Mare de Déu de Montserrat (Borges
Blanques). Encara ens queda per integrar tres
Centres (Maristes, L'Estonnac i Pare Palau d’Aitona),
que per diversos motius no han pogut estar en
aquesta primera fase constituent, però preveiem
integrar-los ben aviat. Per tant, i això és una satisfació,
la Federació representarà molt aviat la totalitat dels
pares de les Escoles Cristianes del Bisbat de Lleida.
Pot sorpendre aquesta unitat entre Centres que som
molt diferents. Efectivament, cada Centre té les
seves particularitats, i s’han de respectar perquè
enriqueixen la vida educativa a la Ciutat, però els
pares d’alumnes de l’Escola Cristiana tenim molt en
comú, per tant hem d’estar units i treballar a fons,
i aquest és el motiu real de l’èxit de la creació de la
Federació.

Perquè és necessària la Federació de
Pares de l’ Escola Cristiana

La Federació és necessària per molts motius, i ens
aporta molts avantatges, com ara:
-unificar criteris, esforços i iniciatives de les Ampes,
allà on la unitat sigui un avantatge
-defensar els interessos dels pares d’alumnes de
l’Escola Cristiana concertada davant els organismes
educatius on tenim dret a representació (Consell
Escolar Municipal, Comissió d’Escolarització i
Matriculació, Conselleria d’Ensenyament,
Confederació Catalana d’Escoles Cristianes, etc).
Hem de fer sentir la nostra veu, en benefici de
l’educació dels nostres fills.
-ajudar a cada AMPA en temes puntuals que
necessitin la força de la Federació
-representar els pares de l’Escola Cristiana de Lleida
davant la premsa local i en qualsevol fòrum on calgui
-informar i formar les Ampes del Centres sobre
temes d’interés general (cursos, xerrades,
publicacions, assessorament, ...)
-intercanviar experiències entre les Ampes (activitats,
formes de gestió, ... )
-i moltes més coses que ja parlarem més endavant.

Què farà la Federació de Pares
de l’Escola Cristiana

Cal no oblidar la pressió en que es viu avui el món
educatiu, els pares no podem fugir-ne, estem obligats
a participar-hi, i les Ampes i la seva Federació són
les eines que tenim. Hi ha una sèrie de punts bàsics
en que hem de concentrar-nos:
-hem de defensar el dret dels pares a escollir la
millor escola per als seus fills, que per a nosaltres
és l’Escola Cristiana per la qualitat de l’ensenyament,
per l’esforç dels docents, i pels valors humans i
d’estima al treball que s’ensenyen.
-hem de conéixer l’implicació en els nostres fills dels
temes més actuals del món educatiu, com ara
l’inmigració, la sexualitat, internet i les tecnologies
de la comunicació, la televisió, la relació pares-fills,
etc. La Federació està en contacte permanent amb
la Confederació i el Secretariat de l’Escola Cristiana

de Barcelona, que estan treballant constantment
sobre aquests temes des de la perspectiva de les
nostres Escoles.
-fomentar la participació del pares de totes les
Escoles en el Programa FEAC (Família-Escola), que
és una magnífica Escola de Pares organitzada des
del Secretariat de l’Escola Cristiana per a tot
Catalunya.
Des d’ara sentireu parlar sovint de la FAMPAEC, la
Nostra Federació. Des d’ara tots els Centres Cristians
de Lleida estarem més units. Per a qualsevol tema,
podeu adreçar-vos a l’AMPA del vostre Centre, o bé
al local de la FAMPAEC, Av. Blondel 11-3º de Lleida
(local cedit pel Bisbat, compartit amb d’altres entitats
cristianes com ara Mans Unides).
Publicarem un butlletí periòdic (trimestral, si podem)
per a que tots els pares estiguin el més informats
possible.
I també volem fer una Diada Anual de l’Escola
Cristiana de Lleida, un dia festiu, informatiu i
reivindicatiu del nostre model d’Escola i del nostre
dret a escollir-la.

Qui forma la primera junta directiva
de la FAMPAEC ?

•President:
Xavier Vilimelis i Balagueró
Col.legi Episcopal
•Vicepresident:
Francesc Xavier Fernández i Rosado
Col.legi Santa Anna
•Secretari:
Sergi Asnà i Aguilà
Col.legi Sagrada Família
•Tresorer:
Jaume Florià i Lorenz
Col.legi L’Anunciata-Dominiques
•Vocals:
Maria del Carme Agustí i Guiu
Col.legi Nostra Senyora del Carme (Bordeta)
Maria Rosa Cabanillas i Martí
Col.legi Mare de Déu de Montserrat (Borges Blanques)
Eugeni Kiskeri
Col.legi Claver
José Antonio Moreno i Martínez
Col.legi Mater Salvatoris
Estem a la vostra disposició, fins aviat

