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Albert Alegre, nou president de la CCAPAC en substitució de Josep Maria 

Romagosa 

 

Albert Alegre és el nou president de la CCAPAC en substitució de Josep Maria Romagosa, que deixa el 
càrrec, com ell mateix va anunciar, per motius professionals. A continuació reproduïm íntegrament el discurs 
que el nou president va pronunciar el dia del seu nomenament. 

Benvolgudes i benvolguts, 

La major part dels educadors convindria a afirmar que la primera escola d’un infant és la família. És normal,  
doncs, que la família tingui un paper important dins la Comunitat Educativa i estigui degudament 
representada. Afirmar el seu caràcter cristià i reconèixer la seva actual diversitat ho fa encara més necessari 

a l’Escola Cristiana de Catalunya. És aquest l’important paper que han de complir les nostres AMPAs per 
bastir un Sistema Educatiu al servei dels alumnes, els nostres fills i filles, eixos principals de la Comunitat, 
sense els quals la resta de membres perden el sentit de la seva pròpia existència. 

I quan parlem de Comunitat Educativa Cristiana i d’AMPAs, se’ns obre la porta a la col·laboració, és a dir, a 
fer xarxa. Les nostres AMPAs no poden viure aïllades, ben al contrari, han de ser integrades dins d’un àmbit 
de col·laboració, solidaritat i servei que les faci més grans, més fortes, més representatives i que els doni 
més eines per dur a terme la seva funció. 

Convençut de l’important paper de les nostres AMPAs, del nostre esperit de xarxa i coneixedor de la feina 
que molts pares i mares que, amb vocació de servei, de forma voluntària i plens d’il·lusió s’impliquen en 
l’educació dels nostres fills i filles, arribo a optar a la presidència de la Confederació Cristiana d’Associacions 
de Pares i Mares de Catalunya, la CCAPAC. 

En aquest moment estic ple d’agraïments; primer als meus pares, que ja van optar per donar-me l’educació 
amb el caràcter propi de l’Escola Cristiana de Catalunya a La Salle, la meva escola; i als meus professors, 
que em van acompanyar en el meu creixement personal, a l’AMPA Maristes Valldemia, de l’escola de les 
meves filles, que em va acollir amb els braços oberts (i de la qual he estat Secretari i President), a la 
FAPAMAC, Federació d’Associacions de Pares i Mares dels Col·legis Maristes de Catalunya (de la qual he 
estat president els últims 7 anys), a la Fundació Champagnat i a la Institució Marista, que m’ha permès 
formar-me en el coneixement del Sistema Educatiu i m’ha donat el privilegi de poder arribar fins a la Junta 
de la CCAPAC, de la qual em sento molt orgullós de formar part. Agraïment especial a la meva família, a 
l’Anna, la meva dona, i a l’Elena i la Marina, sense el suport de les quals em seria impossible continuar, i 
també a tots i totes els companys i companyes de Juntes que durant tots aquests anys hem compartit 
estones de feina i lleure.  
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Amb la força de tots i totes compto de tenir l’honor de representar les famílies de l’Escola Cristiana de 
Catalunya. 

En aquest moment no puc evitar tenir també un sabor agredolç a la gola, perquè estic il·lusionat i content 
per aquest nou repte personal que, si ho teniu a bé, gustós assoliré, però a la vegada trist perquè implica el 
final de la presidència d’en Josep Maria Romagosa i Martí.  

Deixeu-me que en nom de la Junta de la CCAPAC i de totes les famílies de l’Escola Cristiana de Catalunya 
agraeixi a en Josep Maria no només el lideratge d’aquest últims quatre, gairebé cinc anys que ha presidit la 
CCAPAC, sinó de tot el temps que anteriorment, i des de diferents àmbits, ha dedicat a treballar amb i per 

les AMPAs de l’Escola Cristiana de Catalunya.  

Josep Maria, tinc clar que podré succeir-te però mai substituir-te, perquè les teves capacitats així ho són. La 
teva presidència ha estat plena de, com a tu t’agrada transmetre a les AMPAs, les tres is: il·lusió, implicació 
i integració, i nosaltres prendrem aquest teu llegat amb la força que ens has transmès.  

Gràcies de tot cor, una abraçada. 

Albert Alegre 

 

Oberta la convocatòria dels dos concursos fotogràfics FEAC 

Com cada any, convoquem totes les persones que integren les comunitats 

educatives d'escoles associades a la FECC a participar en un dels dos 
concursos fotogràfics FEAC que organitza l’Escola Cristiana de Catalunya, 
amb la col·laboració de la CCAPAC i el patrocini de Santillana. 

El clàssic sobre la família, obert a totes les persones que integren les 
comunitats educatives -ara ja en la seva onzena convocatòria-, i 
l’específicament adreçat a alumnes de l'ESO, cicles i batxillerats. 

Els cartells per imprimir i penjar arreu de l’escola, així com les bases, les trobareu a la pàgina del FEAC.  

Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies participants, adreceu-vos a: 
feac@escolacristiana.org 

 

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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