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Benvolgut President de la CCAPAC, Secretari General de l’Escola Cristiana.
En primer lloc gràcies per haver-nos convidat a aquesta Festa de les AMPES i també gràcies per
haver-nos permès lliurar aquests premis CCAPAC al suplement Criatures del Diari Ara i al sr.
Melgarejo. Per a mi ha estat molt emotiu poder fer entrega a títol pòstum del reconeixement a
la família del Xavier.
El Xavier sabeu que per a tots ha estat, , un referent de vida i de fe. Un dels consells que ens
donava era: “Trieu l’escola que encaixi amb casa vostra”. I si deia això és perquè et recordava
també que l’educació és una de les grans responsabilitats que correspon a la família en primer
lloc, i després a l’escola. I que les famílies han de poder triar aquell centre que sap que
compartirà els valors i el model de persona que volen transmetre al seus fills, i si aquests són
els valors cristians, en Xavier animava a les famílies a triar lliurement una escola cristiana.
A Catalunya tenim un llarga tradició d’implicació de la societat civil, d’institucions religioses de
fundacions, de cooperatives de mares i pares, de mestres, d’associacions, d’entitats socials que
han fundat i promouen escoles de molta qualitat arreu del país. El servei no només educatiu
sinó també social que presten, és cabdal en l’èxit educatiu i també en el progrés delpaís. Des
del Govern de Catalunya tenim plena confiança en el Servei d’Educació de Catalunya. N’heu
fet esment però també volia fer-ne un d’específic.
És veritat que en els darrers anys diferents sectors estan sent bel·ligerants contra el servei
d’educació de Catalunya. Des d’una concepció de model de societat, que és respectable, però
que cal dir que no és pas majoritària. Aquest no és el model ni de la Llei d’educació de
Catalunya ni del Govern de la Generalitat. El model que hem desenvolupat i defensem, és el
del Servei d’Educació de Catalunya: escoles públiques i concertades alhora de qualitat, que
ofereixen a les famílies i a la societat diferents models educatius per poder triar. I això respon
a una concepció d’un model social on es valora, com heu dit, l’aportació positiva de la iniciativa
social, on la diversitat és riquesa, on els poders públics no han de decidir per les famílies sinó
que han de vetllar perquè totes tinguin un progrés i tinguin bones oportunitats.
És indiscutible que avui la família vol ser i ha de ser protagonista principal de l’educació. I la
família, més que mai, reclama la possibilitat d’elecció i el seguiment del procés de
l’ensenyament dels seus fills. Les famílies que sou aquí, les d’aquest país no són un simple
espectador formatiu sinó que és un actiu que s’ha de tenir present. I per tant, aquesta
important relació família-escola.
En aquest escenari que els dèiem, el paper principal de les famílies és la implicació de totes en
el projecte educatiu. I és essencial també la feina que feu les AMPES. I avui volíem posar en
valor tota la feina que feu les AMPES.. La coordinació entre la família i l’escola és del tot

necessària per tenir una coherència educativa entre allò que els nostres fills fan a casa i allò
que fan també a l’escola. Amb un mateix objectiu, l’èxit no només educatiu sinó també
personal pels nostres fills. Ens cal reforçar els vincles de confiança entre les famílies, els
docents i les escoles. I aquí és on les AMPES teniu un paper ben fonamental. Només per no
allargar-me, felicitar-vos per la festa però felicitar-vos sobretot per la feina que feu. Conscients
que a partir d’ara segurament ens tocarà seguir teixint i seguir potenciant aquests vincles entre
tots.
Barcelona, 2 d'abril de 2017.

