ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU
29 de gener de 2009
Assistents:
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta)
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari)
Enric Llurba, AMPA IES Doctor Puigvert
Montse Moreno, AMPA Turó Blau
Esther López, AMPA Turó Blau
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias
Jaume Matas, AMPA El Sagrer
Marta Piriz, AMPA La Maquinista
Sergi Marqués, AMPA Eulàlia Bota
Agustín Moreno, AMPA St. Pere Nolasc
S’excusen:
Maricel Saball. AMPA Octavio Paz
Eva Ferrera, AMPA L’Estel
Naomi Clares, AMPA Bernat de Boil
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua

Als locals del CEIP Eulàlia Bota quan són les 21.00 hores comença la reunió de la
Coordinadora
TEMES TRACTATS I ACORDS:
1.
Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.
2.
Informe de la reunió mantinguda a la FAPAC sobre casals.
La Montserrat Llansola informa de la reunió a la FAPAC amb representants de l’Ajuntament. Hi
van assistir ampes de tots els districtes de Barcelona i, com a representants de l’Ajuntament,
na Francesca Blanc, del departament d'infància, adolescència i famílies, acció social i
ciutadania i en Josep M. Elias, tècnic de gestió i planificació campanya de casals.
Es van tractar diversos temes i reivindicacions referides als casals:
- Servei de neteja
- Conserges
- Subvencions
- Homologacions
- Descomptes als serveis municipals (piscines, transports,...)
- Monitors de suports pels infants amb necessitats especials.
- ...
Es va acordar fer un manifest des de la FAPAC que reculli les reivindicacions que es van fer a
la reunió a l’espera de respostes més concretes per part de l’Ajuntament, més enllà de les
bones intencions.
A dia d’avui encara no s’ha fet aquest manifest. Acordem que la Montserrat Llansola insistirà en
nom de la Coordinadora, en què aquest es faci.
3.
Eleccions al Consell Escolar del districte
És planteja el tema de les eleccions al Consell Escolar del Districte i la importància que els
candidats que surtin escollits per representar als pares i mares de les escoles públiques tinguin
contacte amb la Coordinadora. És per això que s’acorda que es proposaran dos candidats amb
el compromís que els representants de les ampes de les escoles que participen en la
Coordinadora els votin el dia de l’assemblea.
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Per poder votar en l’assemblea que convocarà el Districte i poder ser també escollit, és un
requisit indispensable haver presentat la candidatura en representació dels pares i mares de
l’AMPA o del Consell Escolar de cada escola.
S’acorda que s’esperarà que hi hagi la llista provisional de membres de l’assemblea per veure
qui es vol presentar com a voluntari per ser un dels dos candidats que rebrà el suport de la
Coordinadora. Una vegada tinguem els dos candidats de la Coordinadora s’enviarà un mail a
les ampes demanant el vot per ells.
4.

Xerrada LEC

Respecte als preparatius de la xerrada no hi ha grans novetats respecte al que es va acordar i
a la difusió que ja s’ha fet. La data definitiva és el dia 2 de febrer a les 18 hores i els
organitzadors hem quedat en veure’ns, una mica abans, a les 17.30 hores a Can Fabra. La
presentació de la taula rodona la farà la Montserrat Llansola i el moderador serà el Josep
Barbero.
Es comenta també que en l’anterior reunió es va acordar que cada AMPA faria un ingrés de 10
euros per fer front a les despeses de la difusió (el número de compte és el 2013-0122-910201627423 i és important que es posi el nom de l’AMPA que fa l´’ingrés). De moment, els
diners els ha avançat l’AVV de Sant Andreu de Palomar.
Altres temes
L’Armand Verdés informa que la Maricel Saball i ell mateix van assistir a la reunió que es va
demanar conjuntament amb les associacions de veïns de Sant Andreu de Palomar, Bon Pastor
i La Sagrera amb el gerent del Consorci, en Manel Blasco. D’aquesta reunió hi ha un resum
que va fer en Genís de l’Associació de Veïns de Sant Andreu i que afegim tot seguit d’aquesta
acta com a document adjunt.
La Marta Piriz demana per la participació de la AVV de Sant Andreu Sud, ja que segons li va
informar la directora de la seva escola, es va dir que es comptaria també amb aquesta
associació. L’Armand Verdés confirma que així va ser, però que encara no s’ha fet el contacte.
Des de la Coordinadora es reprèn el compromís de fer el contacte i informar a l’AVV de Sant
Andreu Sud de totes les reunions que hem mantingut fins ara amb la resta d’associacions de
veïns.

Propera reunió de la Coordinadora:
Dijous 7 de maig de 2009 a les 21.00 hores.
CEIP Pegaso
Es prega puntualitat i confirmar l’assistència.

El secretari

Vist i plau,
La presidenta
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DOCUMENTS ADJUNTS A L’ACTA:
Resum reunió amb Consorci d'Educació de Barcelona
Érem, de nosaltres: AVV Bon Pastor, AVV Sagrera, AVV Sant Andreu i Coordinadora d'ampes.
D'ells: gerent, Manel Blasco i directora de matriculació.
Van ser 3 hores força tenses, vam començar explicant les nostres preocupacions i propostes i ells de
seguida van començar parlant de les regles de joc i la llibertat d'elecció. Acceptaven que les àrees de
proximitat havien donat saturació en alguna àrea com Sant Andreu. Va plantejar llavors la “barrera de les
escoles no volgudes”. Però en treure nosaltres la possibilitat d'Oficines Úniques insistia en les regles del
joc i en què si hi havia trampes s'havien de denunciar.
Va negar que els directors puguin signar augments de ràtio, sinó que ho fan ells, i llavors acceptava que
havia signat augments de ràtio a concertades de Sant Andreu, però no va dir quines, parlava que la pressió
dels veïns de la zona Maquinista, amb el suport d'alguna AVV, els havia fet témer un brot xenòfob i
havien cedit. Sembla que acceptava la nostra demanda que no es tornés a augmentar ràtios mentre hi hagi
vacants en escoles properes. També explicaven que aquest any és l'úlitm d'augment de població escolar.
Pel que fa a que les adjudicacions d'ofici es facin a la zona d'influència, va dir que això ho fan les
Comissions d'Escolarització.
Respecte a què pensen fer, tancaran 3 anys el P3 a Rosa dels Vents, sense crear a la zona cap nova escola
(Berenguer de Palou obriran només l'IES de moment). També es reprendrà el treball de coordinació entre
escoles que havia començat la inspecció, garantida pel Consorci. Que donaran suport si es decideix fer
díptics conjunts per la preinscripció. Que tiraran l'edifici de l'IES Cristofol Colom passant les classes a
barracons mentre construeixen un edifici nou. Faran IES Coats i Berenguer de Palou.
Respecte a altres peticions de les que portàvem nosaltres les respostes van ser: volen fer una Comissió
permanent d'escolarització que segueixi la matrícula viva, estan estudiant fer una matrícula única que ja
valgui des de P3 a ESO, i respecte a més dotació pressupostària per infrastructura i dotació pedagògica
dels centres no volguts, va dir que el que han demanat els ho han donat, i que no els consta que necessitin
res més en concret, però que si ho necessiten que ho demanin.
Llavors va entrar a parlar de receptes per solucionar el problema de les escoles no volgudes: no parlar-ne
de forma victimista, posar-hi una Escola Bressol (que ja li vam dir que això ja hi era), i fer nosaltres
proselitisme i llistes de famílies disposades a entrar en bloc en aquests centres (com Acàcies).
També va comentar que ells tenen eines com tancament de ràtio a mitja classe per no augmentar la
matrícula viva i jugar amb les 2 places per NEE si no s'omplen.
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