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Ha començat el nou curs i us presentem el
segon número del butlletí L’ESCOLA OBERTA,
expressió periòdica de notícies i opinions de la
FAMPAEC, la Federació de les Associacions de
Mares i Pares d’ Alumnes de les Escoles
Cristianes del Bisbat de Lleida. Com us vàrem
dir en el primer número, editat a finals del passat
curs, ens tornaríem a trobar amb freqüència i
regularitat, i per això us presentem aquest nou
número, ja que volem estar en contacte
permanent amb els pares i mares de les nostres
escoles. Trobareu un ampli ventall de notícies i
algunes opinions, us recomanem que ho llegiu,
perquè està fet per pares i mares com vosaltres,
que treballem activament per la millora de
l’educació dels nostres fills. Durante el curs
esperem editar-ne dos o tres números més,
potser un per trimestre. Ja sabeu, si teniu algun
comentari o suggeriment per nosaltres, ens
podeu trobar a l’adreça a dalt indicada. Gaudiune molt !!.

- El curs 2002-2003 ha començat amb més
alumnes que el passat curs, d’entrada una bona
notícia. A la província de Lleida tenim uns
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57.000 escolars, incloent desde primària fins a
batxillerat i cicles formatius. A tot Catalunya n’hi
ha uns 1.050.000, per tant els lleidatans tenim
“només” un 5,5% dels escolars de Catalunya,
més o menys el mateix percentatge que tenim
en la població en general. Perquè es un tema
de molta actualitat, podem dir que el nivell
d’escolars immigrants a Lleida és del 2,5%
mentre a Catalunya és quasi el doble, el 4,7%,
cosa comprensible si pensem que la immigració
es concentra en les aglomeracions industrials
i productives com ara Barcelona i entorn. L’Escola
Pública representa en el total de Catalunya un
55% de l’alumnat aproximadament, quedant el
45% restant per l’Escola Privada, destacant les
Escoles Cristianes que tenim més de la meitat
d’aquest alumnat; per tant, l’Escola Cristiana
reuneix uns 260.000 alumens a tot Catalunya,
una xifra gens menyspreable a l’hora de valorar
i respectar la funció educativa de l’Escola
Cristiana.
- Una dada curiosa i interessant: la mitja catalana
d’alumnes en un Centre Públic és d’uns 230,
mentre en una Escola Cristiana es d’uns 580.
D’això se’n poden treure algunes conclusions,
però ja en parlarem en un altre moment.
- L’Escola Cristiana Concertada està obligada
(per Llei i, sobretot, per convicció humanística)
a admetre alumnes amb Necessitats Educatives
Especials (entre ells els immigrants), però
necessita recursos per poder donar a aquests
alumnes el tracte especial que necessiten
(professors de reforç i material escolar, tal com
marca la Llei). Però, aquest curs, com en
anteriors, hi ha moltes dificultats per obtenir
aquests ajuts públics. Per tant, fins ara, en

general es la pròpia Escola la que ha de fer
equilibris econòmics per pagar les despeses
addicionals que aquests alumnes impliquen. Al
final som els pares de tots els altres alumnes
que ho paguem, caldrà doncs que recolzem les
nostres Escoles en tot moment en la seva lluita
per obtenir millor finançament públic, si no volem
algun dia veure perillar les Escoles que hem
triat per als nostres fills.
- Hem vist a la premsa algunes
crítiques dels Sindicats de
l’Ensenyament Públic cap als
professores de la Privada,
tractant-los de “mà d’obra
barata” perquè treballen més
per igual o menys sou. A les
Escoles Privades es fa cada
dia una hora més de
classe que a les
Públiques (una sort per
als
nostres fills, que
rebem millor educació !!), en part la paguem
els pares, però també la “paguen” els docents
i les Direccions dels Centres amb el seu esforç
i la seva major productivitat. Creiem que no es
pot criticar als docents dels nostres Centres, al
contrari ,
agrair-los l’esforç de cada dia en benefici dels
nostres fills, i recolzar-los sempre que calgui.

oferiment de col.laborar amb nosaltres sempre
que li demanem. Li vam presentar la nostra
nova Federació, i els nostres objectius de treballar
per la millora en l’educació dels fills i col.laborar
en el món educatiu de l’àrea de Lleida en allò
que puguem.
Ens va
dóna

informar dels serveis que
l’Institut Municipal
d’Educació (podeu consultar
a través d’Inter net a
www.paeria.es/ime, que en
general són cursos i activiats per
a les Escoles; per cert, va
destacar que les nostres
Escoles Cristianes són
usuaris habituals
d’aquests serveis de l’IME,
demostrant l’interès que
tenim per qualsevol
activiat educativa per als
escolars.

També vàrem demanar ajuts econòmics per a
la Federació com a representant de les APA’s:
hem de dir que hi ha poc pressupost per als
pares, només una dotació que es reparteix
entre tots els sol·licitants cap a meitat del curs
(ja ho demanarem quan toqui).
També vàrem parlar de la representativitat que
correspon als pares en els òrgans administratius
relacionats amb el món educatiu de Lleida, en
concret el Consell Escolar Municipal. Ara ja
sabem que ens corresponen algunes places
en aquest Consell i passarem a ocupar-les en
representació de tots els pares de l’Escola
Cristiana de Lleida. Ja us informarem de
qualsevol notícia rellevant sortida dins el Consell
Escolar Municipal.

El passat dia 31 d’octubre vàrem tenir una
primera reunió amb el Sr. Pané. Volem agrair-li
la llarga entrevista que vàrem tenir i el seu

D’altra part, el dia 10 de desembre tenim la
primera entrevista amb el Delegat del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
a Lleida, el Sr. Ramon Alturo, ja n’informarem
en el proper butlletí.
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Pujol diu que Catalunya necessita els col·legis concertats
MATARÓ.- El president de la Generalitat, Jordi
Pujol, va reconèixer ahir que els col·legis concertats
són necessaris a Catalunya i va assegurar que
sense ells l’educació seria un fracàs.
“Si desapareguessin els col·legis concertats i
confessional- va dir - seria una catàstrofe i la
qualitat de l’ensenyança a Catalunya cauria en
picat.”
Pujol assenyalà que “els atacs que es fan a les
escoles concertades i confessionals no són
justos” i va assegurar que la Generalitat li costa
gairebé el doble l’escolarització d’un alumne en
un col·legi públic que el que es paga per un
alumne en un centre privat.
El president va fer aquestes declaracions durant
la inauguració del nou edifici de secundària de

Fa 25 anys es va fundar a Montserrat la
Confederació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de l’Escola Cristiana de Catalunya,
que agrupa les 8 Federacions d’APAs dels
diferents Bisbats (Barcelona, Tarragona, Tortosa,
Vic, Girona, Solsona, Seu d’Urgell i Lleida).
Durant aquest temps ha treballat sempre i ha
fet molt pels pares de les Escoles Cristianes
de Catalunya. Des de la seva seu a Barcelona
ha estat en permanent contacte amb tot el món
educatiu català, defensant sempre els nostres
interessos.
Els principis que varen comprometre els
fundadors de la Confederació encara són vigents
avui, i són:

l’escola Pia Santa Anna de Mataró, que ha estat
dissenyada per la seva filla Marta Pujol, i que
ha començat ha funcionar aquest curs.
En el seu discurs, Pujol valorà molt positivament
tant l’estat de l’escola pública com el de la
privada i la concer tada i va destacar
especialment la contribució dels escolapis dins
l’àmbit de l’educacció.
El president va expressar el seu desig que el
Partit Popular arregli els aspectes de la Llei de
Qualitat que fan referència a les escoles
concertades abans d’aprovar-se.
No obstant , va negar que la Generalitat treballi
més per l’ensenyança privada que per la pública
i va defensar la necessitat de tenir una escola
pública potent.

- Defensar una escola cristiana i catalana.
- Adhessió a la Declaració dels Drets dels
Infants.
- Presència dels pares a l’escola i a la societat
civil.
- Ple reconeixement de Catalunya.
- Lluitar per a un millor nivell de Justícia.
- Fidelitat a la missió de la familia i l’educació
dels fills.
- Treballar a favor dels pobres i marginats.
El passat dia 26 d’octubre es va fer un Acte a
Montserrat per iniciar la celebració d’aquest 25è
Aniversari, on vàrem anar tres representants de
la Federació de Lleida. Va ser un acte esplèndid,
ple de continguts i emocions per tot allò que
signifiquen aquests 25 anys de treball, que a

més han coincidit amb l’època de canvi social
i polític tan important que tots hem viscut. Primer
vàrem tenir uns parlaments molt interessants,
començant per la Presidenta actual de la
Confederació, Sra. Glòria Renom, després el
Pare Cassia Just que regeix el Monestir, el Sr.
Pere Sola, Director General d’ Ordenació
Educativa de la Generalitat, després el Pare
Francesc Riu, que dirigeix la Secretaria Catalana
de l’Escola Cristiana, i finalment el Sr. Joan
Vallvé, Cap del Secretariat de la Família i la
Generalitat. En tots el parlaments es van donar
magnífiques idees entorn a la tolerància, la
missió de l’Escola Cristiana, la importància de
la funció dels pares en l’educació dels fills, la
situació actual de les famílies i els problemes
més actuals, etc.
Igual que fa 25 anys, els Presidents de les
Federacions van signar una nova Declaració
que recorda i reforça tots aquells principis
fundacionals. Després es va fer una Missa, un
dinar de germanor on vàrem poder intercanviar

idees amb membres d’altres Federacions, i una
molt interessant visita a l’Escolania i al Museu
per acabar l’atapeïda jornada.
Varem tornar cap a casa amb la plena convicció
que estem contribuint a una tasca necessària,
i Lleida, fins ara sense Federació, no podia
continuar més temps al marge d’aquest
moviment.

Continuant amb la notícia anterior, us avancem
que durant aquest curs, a cada Federació es
farà un Acte per a celebrar els 25 Anys de la
Confederació, perquè tots puguem participar
d’aquesta celebració, i aquí a Lleida serà cap a
meitat de març, ja en sereu informats.

Participants de la celebració a Montserrat del 25è Aniversari de la Confederació

