
infoAPAs infoAPAs infoAPAs 
infoAPAs 

 

 
 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat  

 

 

Sumari 

 

 Relleu del secretari general adjunt de la FECC 
 Curs per a nous dirigents d’AMPAs 
 2a Trobada AMPAs en Xarxa 
 El papa tanca el Sínode obrint-lo a la misericòrdia 
 Misericòrdia 
 Família i Escola 
 La vida religiosa i la seva contribució al país 
 12a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
 1a Festa en Família 
 Dia a dia dels centres i les institucions 
 Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

Relleu del secretari general adjunt de la FECC 

A petició seva, el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Carles Armengol, 
serà rellevat del seu càrrec, que ocupava des de la seva incorporació a l’Escola Cristiana de Catalunya, el 
març del 2003.  

Tal com es va informar el passat dissabte al Patronat de la Fundació, el substituirà Miquel Mateo, fins ara 
responsable de l’assessoria jurídica de la FECC. El relleu serà efectiu a partir del proper 2 de novembre. 

Carles Armengol, tot i que deixarà de treballar a la FECC, hi mantindrà alguna col·laboració puntual. 

En aquest mateix butlletí trobareu unes paraules de l’Enric Puig, en Josep Maria Romagosa i en Carles 
Armengol sobre la seva marxa. 

Comiat i agraïment 

Després de més de dotze anys assumint la responsabilitat de secretari general adjunt de la FECC, a l’inici 
d’aquest curs escolar vaig demanar al secretari general, P. Enric Puig, el meu relleu. De comú acord, vàrem 
fixar que aquest fos efectiu en acabar el mes d’octubre, havent ja engegat el curs. 

Un alt nivell de responsabilitat, l’exercici de tasques molt diverses i una intensa dedicació mantinguda en el 

temps, a alguns ens arriba a buidar una mica i fa necessari aturar i ressituar-se. Sovint la renovació és 
necessària i positiva, tant per les persones com per les institucions. Per això aquesta decisió de canvi 
professional que, un cop traspassades les meves actuals responsabilitats, començaré a planificar.  

No puc resumir el que han suposat aquests anys intensos i apassionants dels quals estic molt satisfet 
d’haver viscut. El sentiment predominant és el de l’agraïment, començant pel P. Francesc Riu, que va crear 
aquest lloc i em va proposar per assumir-ne la responsabilitat, i seguint pel P. Enric Puig, que ha continuat 
confiant amb mi al llarg dels seu anys de mandat, així com per als companys de feina amb qui he col·laborat 
en una tasca que no pot reeixir si no és d’equip i que són la garantia del servei que la Fundació ha de seguir 
prestant. I m’aturo aquí perquè l’agraïment és per a tanta gent que és literalment innombrable. 

El millor, sens dubte, ha estat conèixer tanta gent com la que esteu al front de les aules, de les escoles i de 
les institucions titulars d’escoles, que viviu amb passió i amb responsabilitat una autèntica vocació 
educativa, que és sempre una vocació d’amor i servei. Sovint compartint també una inspiració i un sentit 

darrer a tota la nostra vida, que és el que ens dóna la voluntat d’estar arrelats a Crist, com les sarments ho 
estan al cep. Segur que, amb molts, els viaranys de la vida ens poden donar noves ocasions de trobada i 
col·laboració, que serà quelcom joiós. 

Aprofito per demanar perdó pel mal que hagi pogut fer, que haurà estat involuntari, i per les errades que 
segur he comès en aquest llarg període. Us prego benvolença atenent que, si més no de manera conscient, 
m’he guiat sempre per allò que he cregut millor per al col·lectiu de l’Escola Cristiana de Catalunya, amb 
lliurament total i amb plena lleialtat institucional. 

Per tot plegat, gràcies. Gràcies. Gràcies. 

Carles Armengol, Secretari g. adjunt 
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Gràcies, Carles, a reveure! 

Vaig conèixer en Carles Armengol fa una colla d’anys; ell encara era universitari i va ser entorn de la 
formació de monitors de colònies i centres d’esplai. Hem col·laborat en àmbits diversos: a l’Escola de 
l’Esplai, a la direcció general de Joventut de la Generalitat, a l’Arquebisbat de Barcelona i a la FECC. 

Arreu on ha passat ha posat en joc un seguit d’actituds, coneixements i manera de fer i d’estar que han 

caracteritzat positivament la seva acció: la fidelitat a la institució i a les persones, el coneixement en 
profunditat dels temes, el lliurament, la capacitat i l’amor al treball, la visió de futur, el respecte a les 
persones, la defensa ètica dels posicionaments, la seva visió cristiana de la vida i el compromís que 
comporta... i el bon humor. Tot això ho ha posat al servei del nostre col·lectiu. Personalment, m’he sentit 
acompanyat i ajudat. Li estic molt agraït i penso que també li han d’estar agraïdes la FECC, totes les escoles 
cristianes i, també, l’ensenyament del país. N’ha esdevingut un referent qualificat. 

En Carles havia manifestat el desig, diverses vegades en els darrers cursos, de ser rellevat de la seva 
responsabilitat de secretari general adjunt. Conscients del buit que deixa i del que suposa per a la FECC, és 
just accedir a la seva petició, agrair aquests tretze anys de treball generós i desitjar que pugui realitzar els 
seus propòsits tot confiant que, de possibilitats de seguir col·laborant amb nosaltres en situacions puntuals, 
no n’hi faltaran. Gràcies, Carles! A reveure! 

Enric Puig Jofra, Secretari General  

Un referent acompanya i dóna confiança, empeny per millorar i créixer 

A la reunió del Patronat de la FECC on en Carles Armengol va anunciar la seva renúncia al càrrec de 
Secretari General Adjunt va ser definit, penso que amb molt d’encert, com a “referent”. En Carles és un 
referent pel seu compromís i la seva generositat, pel seu coneixement i per la seva autoritat (en el sentit 
etimològic de la paraula, de l’auctoritas). 

En Carles va entrar en contacte amb l’Escola cristiana des del voluntariat, a través de les AMPAs; i avui és 
evident que, mirant enrere, cal expressar-li agraïment i reconeixement. Penso que en Carles ha estat una de 

les persones clau en la feina dels darrers anys, tant de la FACPA (Federació de Barcelona) com de la 
CCAPAC, que avui és innegable que porta el seu segell, cosa que ens enorgulleix profundament. 

Personalment, no puc deixar d’agrair la funció de crossa que en Carles ha realitzat sovint; agraïment per no 
tenir mai un no, per la seva paciència i per la seva disponibilitat a ajudar-nos a servir les famílies, les 
escoles i, en definitiva, les nostres comunitats educatives. 

D’altra banda, cal també agrair la seva feina a la secretaria general adjunta de la FECC. Des d’aquesta 
responsabilitat ha pogut influir positivament en el desenvolupament de l’escola cristiana i en el seu encaix i 
lideratge al sistema educatiu del país. 

I ara toca mirar endavant. Seguim caminant i seguim creixent, des del convenciment que en Carles seguirà 
tenint la mà estesa per tot allò que puguem necessitar. Li desitgem el millor en els nous camins que pugui 
emprendre, convençuts que en alguna cruïlla ens anirem trobant. 

I volem, també, donar tot el suport a en Miquel Mateo. De ben segur que es pren la nova responsabilitat ple 

d’il·lusió i refermant un compromís sobradament demostrat amb l’escola cristiana. Ens posem al seu costat 
amb total predisposició per tal de continuar treballant per l’escola cristiana, per les seves famílies i els seus 
infants i, en definitiva, per unes comunitats educatives integradores i implicades en el desenvolupament 
d’un sistema educatiu de qualitat i plural. 

Josep Maria Romagosa, President de la CCAPAC 

 

Dissabte, 7 de novembre, a Barcelona 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

El proper 7 de novembre, la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC – c. dels Àngels, 18, 
4t pis, Barcelona) acollirà un nou curs per a dirigents d’AMPAs, l’objectiu del qual és, entre d’altres, 
reflexionar sobre el paper de les AMPAs i donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat, a 
banda d’intercanviar experiències i reflexionar sobre les activitats i estratègies més habituals de les AMPAs. 

Enguany, a més a més, també es volen donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat: 
instruments per millorar la participació, l’organització de les tasques habituals i la realització de projectes. 

El curs comptarà altrament amb la participació del pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, 
que parlarà del funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membres de la Junta Directiva de 

la CCAPAC, que abordaran el tema Actualitat de les AMPAs i serveis de la CCAPAC. 

El curs és gratuït per als membres de les AMPAs associades a la CCAPAC. Cal sol·licitar la inscripció a través 
del formulari que trobareu aquí. Més informació.  

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/443cb001c138b2561a0d90720d6ce111.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=213
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29 de novembre a Manresa 

2a Trobada AMPAs en Xarxa 

La CCAPAC convoca la 2a Trobada d’AMPAs en Xarxa, que va arrencar el curs passat 

amb el propòsit d’identificar les bones pràctiques o experiències reeixides de les AMPAs 
federades a la CCAPAC arreu del territori -que en són moltes!- amb la intenció de 
donar relleu al seu treball i esperonar les altres AMPAs a dur-les a terme.  

 Aquesta segona trobada, que tindrà lloc el diumenge, 29 de novembre (de 10 a 
13h) a l’escola FEDAC Manresa (c. Bruc, 45-47), abordarà el reciclatge i 
reutilització de llibres, projectes d’acció social i enfortiment relació família-escola.  

L’assistència és gratuïta per a les AMPAs federades a la CCAPAC però és 
imprescindible confirmar l’assistència a través d’un aplicatiu que trobareu 
aviat a la pàgina web de la CCAPAC www.ampas.cat  

 

El papa tanca el Sínode obrint-lo a la misericòrdia 

El passat dissabte es van publicar les conclusions finals que han aprovat els participants al Sínode de la 
Família. En els temes més polèmics s'obre la porta a una solució més personalitzada i a un discerniment des 
de cada cas. Tot i això, les propostes que afronten temes com la comunió als divorciats encara han 
acumulat un nombre significatiu de vots en contra. La Santa Seu ha publicat tots els resultats de les 
votacions. 

Però en el discurs final Francesc ha emmarcat aquestes propostes en l'Any de la Misericòrdia i com un 
procés encara obert. Per Francesc, el final del Sínode "no significa haver conclòs amb tots els temes 
inherents a la família", ni vol dir que "s'hagin trobat solucions exhaustives a totes les dificultats i dubtes que 
desafien i amenacen a la família". Però els temes "s'han afrontat sense por i sense amagar el cap sota l'ala". 

Francesc també ha posat en evidència les dificultats per harmonitzar les diferents mentalitat i cultures 
presents en el Sínode. I això reclama que si "les cultures són molt diferents entre si" vol dir que "tot principi 
general necessita ser inculturat si vol ser observat i aplicat". 

Pel papa, la clau esta en "comprendre millor que els veritables defensors de la doctrina no són els que 
defensen la lletra sinó l'esperit; no les idees, sinó l'home; no les fórmules sinó la gratuïtat de l'amor de Déu 
i del seu perdó". Sense renunciar als manaments, indica que el més important és "exaltar la grandesa del 
veritable Déu que no ens tracta segons els nostres mèrits, ni tampoc d'acord amb les nostres obres, sinó 
únicament segons la generositat sense límits de la seva misericòrdia". 

Així, "el primer deure de l'Església no és distribuir condemnes o anatemes sinó proclamar la misericòrdia de 
Déu, de cridar a la conversió i de conduir a tots els homes a la salvació del Senyor". Aquest és el to final que 
ha volgut donar el papa i que marcarà la manera que assumeixi les propostes formulades en el Sínode. Aquí 
podeu llegir el discurs sencer. Publicat per Catalunya Religió.  

 

Adreçat a pares, mestres i educadors 

Misericòrdia 

Els propers 19 i 26 de novembre, a les 20 hores, tindrà 

lloc al col·legi Jesuïtes El Clot de Barcelona la presentació 
de Misericòrdia. El secret dels 10 manaments, una eina 
d’animació de l’evangelització a l’escola que es donarà a 
conèixer a través d’un espectacle que inclourà monòleg, 
cinema i música. Les seccions seran:   

Cine amb passi i comentari de seqüències de pel·lícules 
actuals a càrrec de Peio Sánchez, fundador de la Mostra 

de Cinema Espiritual. Monòlegs àgils amb Xavier 
Morlans, conegut animador de primer anunci cristià. Música en viu, amb el teclista Antoni-Olaf Sabater, 
autor, entre d’altres, de la música original de sèries com Ventdelplà i Olor de colònia. 

L’espectacle lliga la idea de l’any jubilar amb una recuperació viva i actual del Decàleg educatiu i 
humanitzador més famós de la història: Els 10 manaments 

A la fi de l’espectacle es farà una crida als pares i als mestres que se sentin amb ganes de connectar de 
nou amb una vivència intel·ligent, reconfortant i actual de la fe cristiana, animant-los a inscriure’s 
a la sortida de l’acte o bé a les pròpies escoles en una d’aquestes dues modalitats:  

http://www.ampas.cat/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/veritables-defensors-doctrina-no-son-defensen-197823
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 Pares i mestres que desitgin assistir com a “receptors” a les reunions en petit format “Vine i 
veuràs”, que tindran lloc a partir d’abril de 2016 a la pròpia escola. La inscripció s’ha de lliurar a 
l’equip pastoral de la pròpia escola 

 Mestres i pares que se sentin cridats a fer un curset intensiu per a ser animadors d’aquestes 
trobades. L’Escola Diocesana d’Evangelització, vinculada a la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar 
de Barcelona, assumirà aquesta formació (quatre dissabtes alterns: els dies 9 i 23 de gener i 6 i 20 
de febrer, de 10 a 13h, al Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació 231, Barcelona).  

La inscripció es pot fer a dseglar@arqbcn.cat  

Més endavant tindrà lloc la constitució dels equips de mestres i pares animadors de les trobades Vine i 
veuràs a la pròpia escola i , a l’abril de 2016, començaran les trobades de Vine i veuràs amb els pares i 
mestres que s’hi van apuntar i d’altres que vulguin.  

El mètode Vine i veuràs preveu 12 trobades a repartir segons la freqüència que cada escola decideixi. És 
aplicable també a trobades amb els pares dels alumnes que realitzen activitats pastorals extraescolars. 

Per a més informació, adreceu-vos a rmpique@escolacristiana.org 

 

Família i Escola 

Els carbohidrats són la font d’energia més important per als fills 

Els sucres o carbohidrats són un dels nutrients principals i representen la font d’energia més important del 

cos humà, especialment en els nens, per als que l’aportació calòrica en quantitats suficients és fonamental 
ja que estan en continu creixement i realitzen (o haurien de fer) una important activitat física. 

És indubtable que la seva ingesta no només suposa una aportació immediata d’energia, sinó que el seu 
agradable sabor provoca una immediata sensació de benestar, motius pels quals els nens són el col·lectiu 
que més disposat està a consumir-los. Llegir més.  

Cal posar límits des de l’amor i el respecte 

“Los niños tienen que obedecer”, “un niño bueno es un niño que hace caso (a la primera si puede ser)”, 

“tienes que ser obediente” ¿os suena? Damos por hecho que esto es así. Pero… paremos un 
momento y cuestionemos esta creencia: ¿es eso cierto? ¿de verdad los niños tienen que 
obedecer? Mi opinión es esta: NO. Y ahora te cuento el porqué. Llegir més.  

Motivar els fills és essencial perquè tinguin una actitud positiva per 
aprendre  

La motivació és una de les armes més importants per assolir l'èxit personal. Per això, és 

indispensable motivar els nostres fills a rendir millor a l'escola des de molt joves. A continuació, s'exposen 7 
maneres per motivar els més petits. 

Que els nens estiguin motivats és essencial perquè donin el millor d’ells mateixos a l'escola i gaudeixin del 
procés d'aprenentatge. Com a pares, crear un ambient per educar en l'esforç i la dedicació és molt 
important, ja que un nen motivat s'esforçarà més, tindrà una actitud positiva per aprendre, i 
s'enfrontarà i abordarà els problemes de diferents maneres. Per això , els pares han de dirigir 
esforços a la motivació dels fills. Llegir més.  

 

Cicle de conferencies organitzat per la Fundació Joan Maragall 

La vida religiosa i la seva contribució al país 

La Vida Religiosa forma part de la vida cristiana des dels seus inicis. Jesucrist va viure pobre, cast i obedient 
al Pare i, com ell, dones i homes de tots els temps s’han sentit cridats a viure la seva fe cristiana. A més, la 

missió apostòlica envers la propagació de la fe, l’atenció a les necessitats dels pobres i dels malalts i 
l’educació dels infants i les classes populars, han impulsat els Instituts Religiosos de vida activa. 

Dins el marc de l’Any de la Vida Consagrada, la Fundació Joan Maragall vol oferir un cicle de conferències 
que ajudin a percebre l’aportació dels Instituts Religiosos a la vida cultural i social del nostre país. 

 Dijous 5 de novembre - Entre l’espiritualitat i el servei, a càrrec de Jordi Latorre. 

 Dimarts 10 de novembre – Dona i promoció social, a càrrec de Victòria Molins. 

 Dijous 19 de novembre – Salut, a càrrec de Miguel Martín.  

 Dijous 26 de novembre – Educació, a càrrec d’Enric Puig. 

mailto:dseglar@arqbcn.cat
mailto:rmpique@escolacristiana.org
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/2012/11/23/el-sucre-i-la-salut-infantil/
http://www.gestionandohijos.com/los-ninos-no-tienen-que-obedecer/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/set-maneres-motivar-nostres-fills-rendir-millor-lescola
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 Dijous 3 de desembre – Pensament, llengua i cultura, a càrrec d’Antoni Serramona. 

Per a més informació i inscripcions, cliqueu aquí.  

 

Enguany a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona 

12a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat organitza per 
segon any consecutiu, amb la coorganització de la Fundació Escola 
Cristiana i d’altres entitats, la 12a Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya, que tindrà lloc del 30 d’octubre al 15 de desembre i 
que enguany destaca per l’extensió de la mostra arreu de Catalunya 
gràcies al conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”, que 
permetrà que alguns dels títols del certamen es puguin veure a Girona, 

Lleida i Tarragona.    

La Mostra, que enguany arriba a la dotzena edició, presenta una 
selecció de catorze de les pel·lícules més interessants de la 
producció cinematogràfica espiritual i religiosa actual. En aquest 

certamen hi tenen cabuda tant pel·lícules que recullen la sensibilitat d’alguna de les diferents confessions 
religioses com films que tenen com a fil conductor el diàleg entre la religió i la societat actual. 

Les pel·lícules, subtitulades en català, aniran acompanyades d’una presentació a càrrec d’especialistes en 
el món del cinema i en diversitat religiosa, cosa que permetrà comprendre millor les claus dels films i 
convidar els espectadors a la reflexió. 

Calvary, Timbuktu, Words with Gods o God is the Bigger Elvis són alguns dels films que oferirà el 
certamen, el programa complet del qual us oferim aquí.  

 

En suport a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 

1a Festa en Família 

El Club d’Amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana organitza, en suport a ambdós 
mitjans, la 1a Festa en Família, que tindrà lloc el proper 13 de novembre (18h) al 

Palau de la Música Catalana de Barcelona (Petit Palau) i que inclourà a les 20 hores 
l’estrena d’El so de l’esperit, una òpera-collage del mestre Joan Martínez Colás que 
uneix Gospel i música lírica en un espectacle participatiu per a tota la família.  

Els assistents d’entre 0 i 30 anys hauran de pagar una entrada de 10 euros i, els 
majors de 30, de 15 euros.  

Podeu comprar les entrades al web del Palau de la Música o a les taquilles abans de 
l’espectacle.  

Per a més informació, truqueu al telèfon 93 409 27 70 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

L’escola Ramon Pont de Terrassa fa 50 anys 

L’escola Ramon Pont de Terrassa celebra aquest curs el cinquantenari 
amb tot un seguit d’actes que arrencaran el proper 23 d’octubre (18h) 
amb una taula rodona en la qual, sota el títol Acte d’inauguració del 50è 
aniversari de l’escola Ramon Pont, hi intervindran Mossèn Lluís Bonet, 
Mercè Gal·lí, Ferran Pont i Rosa Líndez.   

Al llarg del curs, també hi tindran lloc un aplec de famílies a la salut, un 
dinar d’exalumnes i expersonal de l’escola i una Eucaristia, entre 

d’altres. 

Des del centre, ens fan arribar aquestes línies: Enguany, la nostra 
escola fa 50 anys; un trajecte llarg i costós però amb molta història i 
dedicació. La nostra no és una escola gran sinó familiar i de barri però, 
des de sempre, acollidora. Les persones que l’han formada (famílies, 
alumnes, professorat i personal no docent) han hagut de treballar de 
manera conjunta per arribar fins avui.  

http://www.fundaciojoanmaragall.org/?event=la-vida-religiosa-i-la-seva-contribucio-al-pais&event_date=2015-11-05
https://www.dropbox.com/s/9210jrdkwdu13dv/151020_programa_XII_MCE_3.pdf?dl=0
http://www.palamusica.cat/
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Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

