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Els pares de les escoles cristianes ens movem
Benvolguts pares i mares de les
Escoles Cristianes del Bisbat de
Lleida, us presentem el 3r número
del nostre butlletí periòdic
L’ESCOLA OBERTA, que hem
dedicat íntegrament a la
presentació a Lleida de la
FAMPAEC, la Federació de les
APA’s dels nostres col.legis, i a la
celebració a Lleida dels 25 Anys de
la CCAPAC, Confederació Catalana
de les APA’s Cristianes, a la que
estem adherits. Tot això va passar
el passat 15 de març, un dissabte
al matí en què tots els assistents,
quasi un centenar, vam viure molt
intensament.
SEGRE, 16 de març de 2003

Siurana destaca
la necessitat
de valors en
l’educació
L’alcalde de Lleida, Antoni
Siurana, va destacar ahir la
necessitat que les escoles
aportin “valors; cívics i morals”,
durant la presentació de la
federació d’Associacions de
mares i pares d'alumnes de les
escoles cristianes, que es va fer
ahir a Lleida coincidint amb el
25 aniversari de la confederació
catalana.
"L’educació ha de ser una
incorporació de valors, no
només ensenyar coneixements,
perqué ningú perdi els seus
talents", va explicar l’alcalde
Siurana, que va valorar
positivament la tasca de la
federació. A Pacte, hi van assistir
també el bisbe de Lleida,
Francesc Xavier Ciuraneta, i el
secretari general d'Ensenyament
de la Generalitat, Ramon Farré.

LA MAÑANA, 16 de marzo de 2003

“El cambio de leyes educativas
sólo da dinero a abogados"
LLEIDA - El secretario general
de Ensenyament de la
Generalitat, Ramon Farré,
manifestó ayer en Lleida que
las reformas y contrarreformas
de leyes educativas “sólo sirven
para dar dinero a los abogados
porque acaban llevándose al
Tribunal Constitucional”, como
ha ocurrido con la nueva ley
de calidad. Para Farré, las leyes
educativas deberían estar
prohibidas porque ni la antigua
LOGSE ni la actual ley de
calidad "tiene una masa de
recursos suficientes por parte
del Estado para su puesta en
práctica".
El secretario general de
Ensenyament hizo estas
manifestaciones durante la
celebración de los 25 años de
la Confederació Cristiana
d'Associacions de Pares de
Catalunya y de la presentación

pública de la Federació
d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de les
Escoles Cristianes de Lleida
(FAM-PAEC).
En este acto también
estuvieron presentes, entré
otros, el obispo de Lleida,
Francesc Xavier Ciuraneta, y

el alcalde de Lleida, Antoni
Siurana. El paer en cap hizo
un llamamiento a las familias
para mejorar la comunicación
entre padres e hijos y afirmó
que el problema de la
educación "es un problema de
toda la sociedad, y no sólo de
la escuela".

Conmemoran los 25 años de las APA cristianas

Confederació Cristiana d’Associacions
de Pares d’Alumnes de Catalunya

La FAMPAEC
participa activament
en les comissions de
matriculació i en els
Consells Escolar
Municipals.
Abans de continuar amb la diada del 15
de març, volem fer un breu comentari
sobre la participació de la Federació en
tots els òrgans municipals i territorials en

l’àmbit educatiu on els pares tenim dret a
participar. Estem parlant de les Comissions
de Matriculació de Primària, de Secundària
(ESO) i de Batxillerat/Cicles Formatius, i
en els Consells Escolars Municipals. En
tots aquests fòrums hem participat
activament, defensant, no sense dificultats,
els interessos dels pares i alumnes de les
nostres Escoles. Tots coneixem el fort
debat polític que hi ha entorn a
l’ensenyament, amb algunes postures
clares en contra de les nostres Escoles;
en aquest entorn complex, hem començat
a participar els membres de la FAMPAEC
en els diferents organismes, i la nostra veu
s’ha fet sentir i respectar. En un proper
butlletí us informarem més ampliament
d’aquesta participació.

La FAMPAEC es presenta públicament a Lleida
el 15 de Març, i alhora celebra els 25 anys de la CCAPAC
Tornem al 15 de març, una gran diada per
a tots nosaltres. Tots els membres de la
Junta, vàrem preparar l’acte amb molta
cura sense distincions, representant als
11 col.legis religiosos del Bisbat que
formem la Federació. Vàrem comptar amb
l’assistència de la majoria de Presidents i
altres membres de les Juntes de cada
APA, també dels Directors o Titulars i
alguns professors de cada Centre,
destacades personalitats de l’àmbit polític
i de l’ensenyament, i també va venir la
premsa local que va fer ressó de l’acte
l’endemà.
Va iniciar l’Acte el President de la
FAMPAEC, Sr. Xavier Vilimelis, que va
destacar el valor de la unitat de totes les
APA integrades en la FAMPAEC, símbol
d’un ideal comú, i el paper de servei als
pares i a la societat educativa en general
que vol tenir la Federació, enriquint així la
vida associativa lleidatana.
A continuació, el Sr. Ramón Farré, Secretari
General del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, va referir-se al gran canvi
social i familiar que vivim, que implica a
l’Administració un esforç constant per
respondre a les noves demandes
educatives; així, va dir que a Catalunya a
finals dels anys 90, l’Adminstració dedicava
per alumne quasi tres vegades més de
diners que 10 anys enrere, i de vegades,
no hi ha la percepció pública d’aquest
esforç administratiu. També va dir que les
Escoles Cristianes són un molt bon
exemple del model “d’escola integradora”
que avui reclama la societat, una escola
que no només transmeti coneixements,
sinò també valors. Finalment, va dir, que

la nova llei educativa, la Llei de Qualitat,
com les lleis anteriors, és acceptable en
el sentit que millora el nivell educatiu,
sempre que s’hi dediquin els diners
necessaris i no es caigui en l’enfrontament
polític que “només dóna diners als
advocats”, va afirmar.
El Sr. Lluís Nadal, Sotspresident de la
CCAPAC, en substitució de la Presidenta,
Sra. Glòria Renom, que no va poder assistir
a darrera hora, va recordar els 25 Anys de
la Confederació, els principis que van
impulsar la seva creació i la seva vigència,
i va demanar als pares que siguem
incorformistes i no caiguem en l’apatia del
“tot està bé”, i que ens mobilitzem en
defensa de les Escoles dels nostres fills.
Mossén Lluís Sallán, Representant de les
Escoles Cristianes de Lleida, va recordar
la necessitat i el dret dels pares a escollir
escola per als seus fills, sigui la seva opció
d’escola pública o privada concertada,
per garantir la llibertat i el respecte a totes
les conviccions i sensibilitats. També va
indicar que totes les escoles guanyarien
en qualitat i servei si adoptessin alguns
dels principis i valors que són comuns dins
les Escoles Cristianes.
A continuació, l’Alcalde de Lleida, Sr. Antoni
Siurana, va destacar la importància de la
família en l’educació, va reclamar més
comunicació dins la família, i un model
familiar amb més valors, per sobre del
simple materialisme. En definitiva, va
defensar la família com a transmissora
dels valors fonamentals, per sobre dels
coneixements que transmet l’escola.
El Pare Francesc Riu, Secretari General
de les Escoles Cristianes de Catalunya,

va començar dient que les escoles han
d’ésser “centres educatius” i no només
“centres docents”, per expressar l’idea
bàsica que mou les Escoles Cristianes. Va
recordar els principis inicials quan es va
crear el model d’Escola Cristiana al final
del franquisme, com una escola oberta,
democràtica, amb caràcter propi i solidària.
Aquests principis encara són vàlids avui,
amb el reforç de la il.lusió i la qualitat
professional dels educadors, la creativitat
pedagògica, sovint agoserada i innovadora,
i l’atenció personalitzada als alumnes.
Finalment, el Pare Riu defineix així el futur
de les Escoles Cristianes: 1- escoles lliures
dins una societat democràtica, 2- un
servei d’interès públic amb igualtat
d’oportunitats, 3-escoles personalitzadores
i arrelades al barri, 4-escoles obertes a
tothom, 5-escoles amb identitat cristiana,
i 6-una comunitat educativa complement
de la família. El Pare Riu va contestar
algunes preguntes dels pares assistents
en un animat col.loqui.
Per acabar les intervencions, el Bisbe de
Lleida, Sr. Francesc Xavier Ciuraneta, va
encoratjar als pares a seguir amb el nostre
compromís d’educar els fills en els valors
i en la fe, en el marc de les Escoles
Cristianes.
Després d’un atapeït i satisfactori matí de
treball, tots junts vam disfrutar d’un
merescut refrigeri que la Federació havia
organitzat en el mateix local, on encara
vam allargar la tertúlia una bona estona.
Tot plegat, una experiència inoblidable
que ha carregat les piles a tots els
membres de la FAMPAEC.
■

Bones vacances!

Diari de Tarragona, 31 de marzo de 2003

Acte de cloenda de la
celebració dels 25 anys
de la CCAPAC a Tarragona
Com a cloenda de les
celebracions del 25è Aniversari
de la CCAPAC, Confederació
Cristiana d’Associacions de
Pares d’Alumnes de Catalunya,
fem una ressenya de l’Acte que
es va celebrar a Tarragona el
dia 30 de març, amb la
presència del President de la
Generalitat, Sr. Jordi Pujol.
Reproduïm unes paraules de
cada un dels Presidents actuals,
com aportació de cada
Federació a aquest acte de
cloenda. El Diari de Tarragona
també va fer-se ressó de l’Acte
en la seva edició del dia següent.
En un proper número d’aquest
butlletí farem un recordatori de
la interessant conferència que

el Professor de la Universitat
Ramon Llull, Francesc Torralba,
va dedicar al concepte de la
família i la seva funció
integradora, dins el marc de
l’Acte de Tarragona, així com
les paraules de recolzament a
la família i a les Escoles
Cristianes del President de la
Generalitat.
Per il.lustrar l’esperit de la
C C A PA C , re p ro d u ï m e l
document que tots els
P re s i d e n t s d e l e s v u i t
Federacions de Catalunya van
signar a Montserrat el dia 26
d’octubre de 2002, recordant la
data de fundació de la
Confederació, també a
Montserrat, el 5 de juny de 1977.

Pujol se compromete a
concertar los centros privados
de preescolar este año
El pasado 31 de marzo presidió el 25 aniversario de
la Confederació Cristiana de Pares d’Alumnes
La pesencia del President de la
Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, en el acto institucional de
la clausura del vigesimoquinto
aniversario de la Confederació
Cristiana d’Associacions de
Pares d’Alumnes de Catalunya
(CCAPAC), dio altura a un
evento al que asistieron
representantes de la entidad
provenientes de toda Catalunya.
Pujol destacó la función de la
confederación y, sobre todo, el
papel de la familia en la
educación de los alumnos.
Jordi Pujol aprovechó la ocasión
para manifestar el compromiso
de la Generalitat de cara a
conseguir que Catalunya sea
una de las comunidades
autónomas cuyos centros
educativos privados puedan ser

concertados para las líneas de
alumnos de entre los 3 y los 6
años, que es precisamente una
de las luchas de la CCAPAC.
En principio, el cambio está
previsto para el curso 20042005, pero la intención es
conseguirlo para el próximo
curso, el 2003-2004. “Ustedes
tienen razón de pedirlo”, dijo
Pujol en su discurso de
clausura, “pero nos ocurre lo
mismo que cuando, a la mitad
de un ejercicio, nos sale una
cosa que no está prevista en el
presupuesto... con el agravante
de que tampoco podemos
endeudarnos, por lo de la ley
de déficit”, explicó. “Para hacer
algo así, es necesario una
negociación con el gobierno
central, y es difícil”, añadió.

El que importa és demà, perquè demà és futur i el futur demana respostes adients. Els presidents i presidentes de la
Confederació i de les Federacions han d’aclarar, amb encert i amb el ritme adequat aquest futur. És el seu repte.
Amb motiu d’aquesta celebració cadascú formula una reflexió, un desig...
Vull manifestar la unió i la confiança
existent a la Confederació, i així, entre
tots, protegir i ajudar a transmetre
aquests valors tan nostres a través de
l’educació dels nostres fills tant a cosa
com a l’escola.
(Ignasi Aragonés, Federació de Vic)

Treballar per millorar la sensibilització
social respecte als maltractaments físics
a nens i nenes i incrementar la capacitat
de resposta, és una responsabilitat que
els pares hem d’assumir.
(Pascasi Ruiz, Federació de Solsona)

Que sigui la Federació el punt de trobada
de totes les APA´s, on poguem compartir
inquietuds, plantejar dubtes i buscar
solucions.
(Josep Carreras, Federació de Girona)

...deixeu que s’acosti a mi...”; tots hem
d’estar amb els nostres fills per créixer
humanament i cristianament tal com ho
a f i r m a e l c o m p ro m í s d e s e r
Confederació: presència dels pares a
l’escola, fidelitat a la missió de la família
i l’educació dels fills.
(Jaume Trilla, Federació de Tortosa)

L’unió fa la força, tots junts i treballant
amb il·lusió, l’escola cristiana serà
transmissora de nous valors així com
de veritat, pau i amor.
(Jordi Salat, Federació de la Seu d’Urgell)

L’escola la planifiquen els governs, la
maregen els polítics, la gestionen els
titulars, la fan funcionar els professors,
la controlem i vigilem els pares, però
l’objectiu primordial que ha de tenir és
ajudar-nos a fer dels nostres fills unes
persones lliures i autònomes, preparades
per fer realitat el futur i construir un món
millor.
(Lluís Nadal, Federació de Barcelona)

Confiem que els directius seglars que
es fan càrrec de les direccions de les
Escoles Cristianes es responsabilitzin,
de tal manera, que mai ens caldrà mirar
enrera.
(Vicenç Veses, Federació de Tarragona)

Mitjançant les APA´s, els pares tenim
l’oportunitat de jugar un paper rellevant
en la comunitat educativa. Cal participarhi activament. El nostre compromís en
l’educació dels fills és el millor servei
que podem fer per al seu futur.
(Xavier Vilimelis, Federació de Lleida)

Amb la mateixa convicció de fa 25 anys
com cristians, catalans i pares de família,
seguirem treballant, units amb la
consecució d’una escola que respongui
a les necessitats de la nostra societat,
i continuarem lluitant perquè es
considerin fonamentals els drets dels
infants i també de les famílies a un
ensenyament de qualitat, gratuït i d’acord
amb llurs opcions.
(Glòria Renom,
Confederació de Catalunya)

