
ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 
D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

10 de juny de 2009 
 
 
Assistents: 
 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Armand Verdés, AMPA Pegaso (secretari) 
Xavier Palos, AMPA Mestre Gibert (tresorer)  
Esther López, AMPA Turó Blau 
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
Marta Piriz, AMPA La Maquinista 
Agustín Moreno, AMPA St. Pere Nolasc 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Xavier Harder, AMPA Pegaso 
Teresa Zaragoza, AMPA Mestre Gibert 
Susana Gonzàlez, AMPA Mestre Gibert 
Isabel Lumbreras, AMPA Mestre Gibert 
Maria Gamiz, AMPA Turó Blau 
Montse Moreno, AMPA Turó Blau 
Alicia Segura, AMPA La Maquinista 
Sílvia Solanas, AMPA Ignasi Iglesias 
Enric LLurba, AMPA IES Doctor Puigvert 
 
S’excusen: 
Ivon Ayala, AMPA Ferran i Clua 
 
Als locals del CEIP La Maquinista 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. Consell Escolar del districte, informe de la reunió del dia 09.06.09 
 
La Montserrat LLansola informa que hi ha hagut dos reunions del Consell Escolar del Districte: 
una reunió prèvia de la Comissió Permanent, a la que va assistir l’Enric Llurba com a 
representant de la coordinadora, i la reunió del plenari del Consell Escolar. 
En el darrer Consell es va parlar del tema de la matriculació i es van aportar moltes dades 
(veure recull dades en l’arxiu adjunt que ens ha fet arribar la Montserrat Llansola). Pel proper 
curs s’augmentarà la ratio fins a 26 nens/es per classe a les concertades i s’obriran dues noves 
línies a les escoles públiques de Can Fabra i Ferran i Clua. Aquest any van quedar 19 famílies 
sense plaça en cap de les opcions marcades en les seves sol·licituds. 
Des dels representants de la Coordinadora es va demanar una millor planificació, ja que es 
preveu que d’aquí a 5 anys el problema de la manca de places empitjorarà.  També es va fer 
palès, un cop més, el greuge comparatiu que tenim els que triem l’escola pública pel fet de no 
tenir matrícula única des de P3 fins al batxillerat, a diferència de l’escola concertada; així com  
el greu problema que pot suposar que els infants no tinguin plaça garantida a cap dels instituts 
de referència que els hi correspon, segons l’escola d’origen.  Es va demanar que, si us plau, 
ara es faci l’estudi pertinent i es prenguin les decisions que calgui, perquè el greu problema que 
hi ha a infantil no es reflecteixi d’aquí a cinc anys a la secundària. 
Es va demanar també que s’aturi la dinàmica d’obrir noves línies, cada any a les escoles 
públiques, com si fossin “bolets”, és a dir, només per atendre l’excés de demanda d’un any i 
que es facin les escoles que calgui i siguin necessàries, així com els IES. 
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En la comissió permanent es va acordar “ressuscitar” la antiga comissió de mapa escolar i 
matriculació. 
Al fil de l’exposat per la Montse Llansola i l’Enric Llurba, es comenta que al Consell de barri hi 
van haver moltes intervencions referides al tema del dèficit de places escolar i que des del 
Districte no es va donar cap resposta satisfactòria, ja que realment tampoc tenen prou 
competències. 
Finalment la Montserrat Llansola ens explica que es va acordar fer una propera reunió del 
Consell Escolar del Districte amb l’assistència de representants del Consorci d’Educació de 
Barcelona (encara s’ha de determinar la data concreta), que és qui realment té les 
competències en aquest tema. 
 
3. Informe dèficit places escolars de secundària en Sant Andreu i propostes 
campanya per cobrir aquest dèficit 
 
Des de l’AMPA Mestre Gibert s’han enviat un seguit de documents a la resta d’ampes sobre el 
dèficit de places escolars. Concretament es tracta d’un escrit on s’exposa la situació de dèficits 
de places de secundària al Districte de Sant Andreu i altres dos documents on hi ha un recull  
de dades sobre les places de les escoles públiques i de les escoles concertades. 
En Xavier Palos ens presenta a les mares que, des de l’AMPA Mestre Gibert, han fet el 
seguiment del tema del dèficit de places: la Susana Gonzàlez, la Isabel Lumbreras i la Teresa 
Zaragoza. Aquestes exposen la seva petició a la Coordinadora d’encetar una campanya de 
reivindicació davant l’Administració per resoldre el problema de manca de places publiques 
d’educació secundària al nostre districte. Després de debatre entre els representants de les 
ampes, tothom hi està d’acord amb la necessitat de crear una comissió que treballi aquest 
tema. Aquesta comissió haurà d’encapçalar la reivindicació des de la Coordinadora i convidar a 
les associacions de veïns a participar-hi. També es proposa que les reunions es facin en 
alguna escola de les ampes de la Coordinadora. La composició de la comissió queda recollida 
en el següent punt de l’ordre del dia.  
L’Enric Llurba que actualment participa en la subcomissió de matriculació, diu que disposa de 
les dades d’aquest any i que les pot fer arribar a les ampes que li demanin. 
 
4. Creació de comissions de la Coordinadora 
 
En l’anterior reunió de Coordinadora es va acordar la creació de comissions de cara al curs 
vinent. Es plantegen diferents propostes i finalment s’acorda la composició de les següents 
comissions a les que es poden afegir més voluntaris: 
 
COMISSIÓ DE MATRICULACIÓ 
 
Susana Gonzalez, AMPA Mestre Gibert 
Isabel Lumbreras, AMPA Mestre Gibert 
Teresa Zaragoza, AMPA Mestre Gibert 
Sílvia Solanas, AMPA Ignasi Iglesias 
Maribel Pérez, AMPA Ignasi Iglesias 
 
COMISSIÓ CASALS 
 
Ester Carrasco, AMPA Octavio  Paz 
Eva Ferrera, AMPA l’Estel 
Esther López, AMPA Turó Blau 
 
COMISSIÓ RELACIONS EXTERNES 
 
Xavier Harder, AMPA Pegaso 
 
COMISSIÓ COMUNICACIÓ 
 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer 
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Altres temes 
 
L’Enric Llurba informa sobre diferents punts en relació a la FAPAC: 

- Assemblea FAPAC-Barcelona 
- Posició sobre la LEC de la FAPAC 
- Relacions FAPAC amb les coordinadores d’ampes 

 
La Marta Piriz ens informa d’una proposta que els hi ha arribat d’embolcalls ecològics per 
l’esmorzar dels nens, anomenats “boc’n roll” . Es pot fer una comanda conjunta amb les ampes 
interessades (caldrà dir-ho en la propera reunió de Coordinadora). Per més informació és pot 
consultar la web: www.marcadiferencia.com. 
 
S’acorda fer un sopar de la Coordinadora el proper divendres 18 de setembre a la Nau Ivanow. 
Una vegada s’hagin concretats detalls com el preu i el menú, ja es comunicaran a les ampes a 
través del correu electrònic. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
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