ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
27 de novembre de 2008
Assistents:
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta)
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari)
Xavier Palos, AMPA Mestre Gibert (tresorer)
Pedro Mialdea, AMPA Ferran i Clua
Enric Llurba, AMPA IES Doctor Puigvert
José Barbero, AMPA IES Joan Fuster
Eva Ferrera, AMPA L’Estel
Manel Marín, AMPA Pompeu Fabra
Maricel Saball. AMPA Octavio Paz
Ester Carrasco, Ampa Octavio Paz
Marga Sellarès, AMPA Turó Blau
Montse Moreno, AMPA Turó Blau
Esther López, AMPA Turó Blau
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias
Xavier Bastos, AMPA El Sagrer
Xavier Harder, AMPA Pegaso
Alicia Segura, AMPA La Maquinista
Naomi Clares, AMPA Bernat de Boil
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua
Núria Garcia, AMPA Sants Innocents
Als locals del CEIP Turó Blau quan són les 21.00 hores comença la reunió de la
Coordinadora
TEMES TRACTATS I ACORDS:
1.
Presentació de la Sra. Pilar Lleonart, nova tècnica del districte
Es presenta a Pilar Lleonart, tècnica d’educació del districte de Sant Andreu i a Teresa
Folguera, tècnica de formació del CEMB (Consell Escolar Municipal de Barcelona).
Ambdues tècniques exposen els recursos i programes que des de l’Ajuntament i el CEMB
s’ofereixen a la Comunitat Educativa i més concretament a les ampes. Tota aquesta informació
es pot consultar a través de www.bcn.cat/cem (veure l’apartat: espai per a pares i mares) o
través del CRP (Centre de Recursos Pedagògics) de Sant Andreu www.xtec.cat/crpsantandreu. Els tràmits per demanar una activitat des de les ampes es poden fer a través de la
mateixa tècnica del districte Pilar Lleonart.
2.
Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.
3.
Informe de la reunió mantinguda amb la Regidora del Districte.
La Montserrat Llansola informa de la reunió amb la Regidora del Districte. El primer punt que es
va tractar va ser la carta adreçada a la Regidora. En aquesta (veure carta adjunta en l’acta
anterior del 2 d’octubre) s’expressava la nostra disconformitat amb la poca o nul·la resposta per
part del Districte a la participació i a les propostes de la Coordinadora en òrgans com el Consell
Escolar. Després de comentar les crítiques es va acordar realitzar canvis per millorar aquesta
resposta. Com a primera mesura la Regidora es va comprometre a crear una comissió
permanent ampliada del Consell Escolar per acordar aquestes mesures.
El Manel Marín també li va fer arribar com a representant de la Coordinadora la preocupació de
molts pares per l’aplicació de la futura Llei d’Educació de Catalunya pel que fa als nens i nenes
amb discapacitats. Com a resposta a aquesta preocupació la regidora es va oferir a organitzar
una reunió amb la Ester Castejón com a persona responsable del Departament d’Educació. El
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Manel Marín ens informa que també va assistir a aquesta reunió posterior i que la Ester
Castejón certament els va confirmar les intencions del Departament d’integrar a tots els infants
a l’escola ordinària per l’any 2012 i deixar només algunes escoles especials de referència i que,
a més, es compta amb els recursos per dur a terme aquesta fita. No cal dir que els pares
assistents a aquesta reunió continuen preocupats per la manca de recursos actuals i del que
pot resultar de l’aplicació de la Llei. El Manel Marín proposa de convidar a la Ester Castejón a
alguna reunió de Coordinadora.
Com a darrer punt de la reunió amb la regidora, la Maricel Saball li va fer arribar les queixes de
l’AMPA Octavio Paz per les greus molèsties que està ocasionant les obres de l’AVE al
funcionament quotidià de l’escola. La Regidora es va comprometre a reunir-se amb l’AMPA de
l’Escola. La reunió es va fer uns dies després i se li van exposar un seguit de demandes
concretes. L’AMPA es troba a espera de resposta i la Maricel Saball demana la col·laboració de
la Coordinadora en cas que no es doni o no sigui satisfactòria. S’acorda esperar a la propera
reunió la Coordinadora i veure quina ha estat la resposta per decidir quines mesures es poden
adoptar.
4.
Informe de la reunió amb la Fapac i posició davant les reivindicacions del 30 de
novembre
La Montserrat Llansola i l’Armand Verdés informen de la reunió del plenari de la FAPAC de
Barcelona. En primer lloc, es va comentar la manca, per no dir gairebé nul·la assistència
d’ampes d’altres districtes de Barcelona.
En primer lloc, es va comentar la posició de la FAPAC, respecte a la llei i el suport a la
concentració del dia 30 de novembre davant del Parlament. Per més informació us adjuntem
l’arxiu que també podeu trobar a la web de la FAPAC.
Altres punts dels que ens va informar el president de la FAPAC- Barcelona van ser:
• la petició de la FAPAC d’una reunió amb el Consorci.
• La proposta de crear un observatori sobre segregació escolar.
Pel que fa a la posició de la Coordinadora respecte a la LEC no s’arriba a cap acord, davant de
diferents postures com són el rebuig a la llei en el seu conjunt o un altra més moderada que es
el suport a la introducció de determinades esmenes. S’acorda que a cada ampa es debatrà el
tema i s’esperarà també a la xerrada prevista amb els sindicats, la FAPAC I la FAVB. Es preveu
que l’aprovació de la llei no serà fins al mes d’abril com a mínim. Es decideix que en la propera
reunió es tindran més elements de judici per poder prendre una posició conjunta respecte a la
LEC.
5.
Informe de les reunions mantingudes amb les AAVV I Xerrada LEC
L’Armand Verdés informa de la reunió amb les associacions de veïns i els sindicats per
organitzar la xerrada sobre la LEC.
Els acords que es van prendre van ser els següents:
• La xerrada, a l’espera de confirmar la disponibilitat de Can Fabra, es farà el dia 29 de
gener del 2009 (ATENCIÓ: aquesta data s’ha canviat a posteriori de la reunió de la
Coordinadora per la del 2 de febrer).
• L’Associació de veïns de Sant Andreu del Palomar es compromet a preparar el material
per la difusió de la xerrada (fulletons i cartells).
• Els ponents a la xerrada seran representants de les següents entitats: CCOO, USTEC,
CGT, FAPAC i FAVB.
• Els organitzadors de la xerrada són: la Coordinadora d’Ampes d’Escoles Públiques del
Districte de Sant Andreu i les associacions de veïns de Sant Andreu del Palomar, la
Sagrera i Bon Pastor.
• La presentació de la xerrada anirà a càrrec de la Coordinadora i moderarà la xerrada el
Genís Pascual, president de l’Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar.
• S’acorda tornar a trobar-nos el dijous 8 de gener per enllestir els preparatius per la
xerrada.
S’acorda que la Coordinadora contribuirà a les despeses de la difusió de la xerrada. Per fer
això possible s’acorda també que cada AMPA farà un ingrés de 10 € al compte de la
Coordinadora a la Caixa de Catalunya (2013-0122-91-0201627423).

2

6.
Comissió de Casals
La Montserrat LLansola informa de la reunió pel proper 11 de desembre convocada per la
FAPAC per parlar del tema dels Casals i on assistirà també algun representant de l’Ajuntament
de Barcelona per parlar exclusivament del tema dels casals.
S’acorda que aquesta reunió assistiran la Montserrat Llansola, l’Ester Carrasco i l’Eva Ferrera.
La posició que es defensarà com a Coordinadora serà la que va quedar recollida en el
document sobre la matriculació de la Coordinadora, on es va afegir tot un paràgraf bastant
extens en referència al tema dels casals.
7.
Altres temes
En Josep Barbero informa de la reunió amb representants polítics d’ERC, on va assistir en
representació de les associacions de veïns i la Coordinadora.
També informa de les convocatòries referides als següents temes:
 Nom de la nova biblioteca del carrer Berenguer de Palou.
 Pla d’Equipaments.

Propera reunió de la Coordinadora:
Dijous 5 de febrer de 2008 a les 21.00 hores.
CEIP Eulàlia Bota
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència.

El secretari

Vist i plau,
La presidenta
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