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Jordi Vilà substitueix el P. Tarrós com a nou consiliari de la CCAPAC  

Aquest inici de curs ha tingut lloc la substitució del 
consiliari de la CCAPAC. El pare Ramon Tarrós, 
després de molts d'anys prestant aquest servei, 
deixa pas a gent més jove. Des de la Junta 
Directiva de la CCAPAC, només podem tenir 
paraules d'agraïment i reconeixement per la tasca 

que ha realitzat. Li agraïm la predisposició i li 
reconeixem el mestratge, sempre disposat a 
aportar elements positius de reflexió en la nostra 
acció, implicant-se plenament en la nostra feina al 
servei de les AMPAs. (A la fotografia, el P. Tarrós    
–esquerra- rep un obsequi de mans del president 
de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa.) 

Des de l'Arquebisbat de Barcelona, ja s'ha 
confirmat el nomenament del pare Jordi Vilà com 
a nou consiliari de la CCAPAC. L'acollim obertament 
i li desitgem que l'exercici d'aquesta tasca 

esdevingui fructífer al servei de l'Església i de les famílies de les escoles cristianes. 

 

Davant l’actual situació política 

Tots tenim encara presents les càrregues policials del diumenge 1 d’octubre. Les  destrosses materials 
en els punts de votació i, sobretot, les lesions causades a persones que restaven aplegades de forma 
pacífica. Una violència que afectà molt directament  les escoles, entre les quals, algunes del nostre 

col·lectiu. Reiterem la nostra fraternal adhesió i solidaritat als titulars d’aquestes escoles i a la resta de 
membres de la comunitat educativa amb el desig d’una prompta recuperació de la normalitat. La 
CCAPAC condemna un cop més la violència i lamenta profundament aquests durs i penosos 
esdeveniments.  

En l’ànima ciutadana, aquest context provoca inquietud. Una sincera i legítima preocupació pel present 
i pel futur. Des de la societat en general, però també en el si de les institucions d’església, moltes han 

estat les veus que s’han alçat, tant en defensa de la legitimitat moral de totes les opcions polítiques 
que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i els pobles, com també 
demanant que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català per tal que sigui estimada i 

valorada la seva singularitat nacional. Des de la CET s’ha demanat a Déu per totes les persones que 
tenen la responsabilitat en el govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé 
comú i de la convivència social, i s’ha afirmat que l’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i 
comunió i s’ofereix per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble. 

El passat diumenge, Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, escrivia a La Vanguardia 
reiterant el contingut del document de la CET: “Animem a avançar pel camí del diàleg, de l’acord, del 
respecte als drets i les institucions, i a la no-confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai 
de germandat, de llibertat i de pau”, concloent “La violència en canvi, sigui verbal o física, no resol els 
problemes, sinó que els enquista o agreuja”. 
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I mentrestant, a les escoles, què? Potser ens pugui servir d’ajut la nota que el director d’una de les 

escoles afectades per les càrregues policials de diumenge ha enviat al seu claustre. Comença l’escrit 
indicant que la institució és plural i inclusiva, i que això “significa que tot i tenir un posicionament 
institucional en el camp religiós, polític i social, vetlla perquè les persones amb altres opinions se 
sentin còmodes en la institució, sempre que se sentin compromeses amb la seva missió”. I afirma 

“Pensem que seria bo de treballar els valors de la convivència, el respecte, la dignitat i la diversitat en 
algun moment de la jornada escolar...”, finalitzant amb l’afirmació que “compartim aquestes reflexions 
des del més profund respecte a les idees personals i des de la confiança total en el bon criteri de cada 
membre de la comunitat educativa”. 

Dèiem nosaltres que les nostres escoles són espais de tolerància, de respecte, de pluralitat, de 
convivència, de pau, on el missatge de l’Evangeli, del Déu que és amor, il·lumina la nostra acció. I les 
línies que hem reproduït en poden ser un exemple. 

 

Dissabte, 18 de novembre, a Barcelona 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

El proper 18 de novembre, la seu de la CCAPAC (c. dels Àngels, 18, 4a planta, 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 serà conduït pel 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.  

Programa || Inscripcions 

 

Família i escola 

La preparació d'un menú setmanal en família afavoreix l'alimentació 
equilibrada i la creació de vincles  

Les xarxes socials i internet en general no sempre ens dona una visió acurada de la realitat i de vegades 

podem percebre una versió idealitzada del que llegim i observem. A ningú se li escapa que la gran majoria 
de vegades publiquem allò que ens agrada, ens fa feliç o ens interessa. No per això vol dir que siguem 
perfectes o visquem en un món ideal on totes ens ponen. No ho critico pas, no és pas dolent, al contrari, 
simplement és una reflexió que faig en veu alta. Llegir-ne més.  

La bona relació amb els fills adolescents s'ha de començar a treballar quan 

són petits 

En una de les conferències a propòsit de la presentació del meu llibre “Hazte la vida fàcil” em van proposar 
parlar sobre com ens podem relacionar-nos millor amb els nostres fills quan arriben a la adolescència i es 
converteixen en nens “adorables”. 

I és que, un dels canvis més notables en les etapes de creixement dels nostres fills sol ser l'adolescència. 
L'adolescència és com una malaltia a la qual tots els pares tenim respecte, perquè és on és concreta la 
relació que hem mantingut amb els nostres fills, fins a aquest moment. En l'adolescència els nostres fills 
evolucionen ràpidament cap a la maduresa i la tan anhelada independència i deixem de ser la seva única 

referència i suport emocional. A partir d'aquest moment, les opinions del seu propi cercle d'amics, de la seva 
nova tribu, solen pesar més que les nostres. Llegir-ne més.  

Repetir curs s'ha d'entendre com una oportunitat i no com un fracàs    

Eduard Vallory (45 anys), conegut per ser un dels impulsors de l’Escola Nova 21, va repetir tres vegades 
cursos de secundària. Va repetir primer, segon i tercer de batxillerat. “En dues ocasions vaig estar a punt de 
deixar els estudis: a segon i a tercer”, perquè cada repetició de curs era un bomba que li minava 
l’autoestima. “Et destrossa les expectatives; acabes convençut que tens menys capacitats que els altres”. I 
encara més, en cada curs se sentia “distant respecte als nous companys de classe, així que l’entorn també 

es fa estrany”. Llegir-ne més.  

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2016/09/J1710.02-dirigents-AMPA-BCN-18nov.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=260
http://cuinetes.bloks.cat/2016/10/28/com-fer-un-menu-setmanal/
http://cuinetes.bloks.cat/2016/10/28/com-fer-un-menu-setmanal/
http://cuinetes.bloks.cat/2016/10/28/com-fer-un-menu-setmanal/
http://criatures.ara.cat/blogs/petites_victories/adolescents-confianca-amor-families-crianca_6_1790280956.html
http://criatures.ara.cat/blogs/petites_victories/adolescents-confianca-amor-families-crianca_6_1790280956.html
http://criatures.ara.cat/blogs/petites_victories/adolescents-confianca-amor-families-crianca_6_1790280956.html
http://criatures.ara.cat/escola/Repetir-curs-fracas-o-oportunitat_0_1769823013.html
http://criatures.ara.cat/escola/Repetir-curs-fracas-o-oportunitat_0_1769823013.html
http://criatures.ara.cat/escola/Repetir-curs-fracas-o-oportunitat_0_1769823013.html
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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 
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