
  
 

COMUNICAT DE PREMSA  

 

La territorial a Lleida de la FaPaC desmenteix el director 

territorial d'Ensenyament 

 

Lleida, 13 de novembre de 2018 

 

El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida, Carles Vega, ha manifestat 

que "el departament sempre s'ha mostrat obert a dialogar i negociar amb totes les parts 

i la Federació d'Associacions de Mares I Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) no ha 

recollit la nostra oferta per asseure's a parlar", segons ha publicat aquest dimarts el diari 

Segre. Aquesta afirmació és rotundament falsa quan es refereix a la FaPaC i, per tant, 

exigim una rectificació pública i que personalment es disculpi amb l'entitat. Des de 

diversos estaments de la FaPaC s'ha buscat la interlocució amb el Departament 

d'Ensenyament. Des de la junta general, directament amb el conseller Josep Bargalló i, 

des de la junta territorial a Lleida, amb el propi Sr. Vega. Sense anar més lluny, hauria 

d'haver llegit aquest dilluns el comunicat que va fer públic la FaPaC en què donava 

comptes de la reunió mantinguda amb el conseller el passat 7 de novembre. Al mateix 

temps, que el Sr. Vega hauria de consultar amb el seu equip les múltiples peticions per 

poder parlar amb ell des de fa molts dies, i que no ha trobat més ocasió per accedir a 

trobar-se amb nosaltres fins al mes de desembre. 

 

No és de rebut que un càrrec públic opti per desacreditar una entitat amb el pes de la 

FaPaC, que aplega més de 2.300 AMPA/AFA d'arreu de Catalunya -més de 250 de les 

quals a la demarcació de Lleida. Volem ressenyar que és curiós que ho faci, a més, just 

el dia en què han començat les accions a Lleida per defensar els menjadors escolars. 

Així no, Sr. Vega. Per dialogar, hi serem. I ja que ha tret el tema: tingui en compte que 

tant la FaPaC com les AMPA/AFA estan formades per persones voluntàries, per tant, 

potser, també s'hauria d'anar acabant que siguin aquests voluntaris els que s'hagin 

d'adaptar als seus horaris i a la seva agenda.  

 

Junta Territorial de la FaPaC a Lleida 

https://www.facebook.com/fapac.cat/photos/a.197567783622744/1998188046894033/?type=3&theater

