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

23 de Febrer de 2012 
 

 

Assistents: 

 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (Tresorer) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Alicia Luna, AMPA L’Estel 
Agata Constantini, AMPA L’Estel 
Marta Píriz, AMPA La Maquinista 
Daniel Martínez, AMPA Pegaso 
Ramón Rey, AMPA Ignasi Iglesias 
 
Als locals de l’escola Pegaso quan són les 21.00 ho res comença la reunió de la 
Coordinadora 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
Comença la reunió amb la presentació d’un grup de pares i mares de Badalona 
pertanyents a la Federació de AMPA de Badalona. Ens venen a presentar la iniciativa 
que han engegat amb el nom de la Marea Groga (Samarretes grogues reivindicatives 
contra les retallades i a favor d’una escola pública de qualitat). Ens expliquen com han 
organitzat aquesta iniciativa i quin es l’estat actual de la mateixa. No tenen cap 
vinculació política ni sindical. Proposen extendre la marea groga arreu com a 
reivindicació global i unitaria de totes les escoles i instituts públics amb la unió de la 
comunitat educativa (professorat i famílies). Es per aquest motiu que s’aconsella que 
els centres educatius que hi vulguin participar hi estiguin d’acord tan pares com 
mestres.  
 
En l’actualitat hi ha unes 20.000 samarretes repartides pel territori, havent alguns 
municipis com Badalona on el seguiment és força important. A Sant Andreu ja hi ha 
alguna escola que ha començat a participar-hi portant tots els dimecres fills/es, 
pares/mares i mestres la samarreta. Per fer-ho cal que l’Ampa es posi d’acord amb 
l’equip docent de l’escola. Hi ha la possibilitat que l’Ampa subvencioni la samareta o bé 
part d’aquesta. El preu és de 2,75 euros per samarreta.  
 
Des de la coordinadora es veu bé de promoure la iniciativa però cal que cada Ampa 
s’organitzi i ho vagi implantant a la seva conveniència al llarg d’aquest curs. Com a 
coordinadora ens plantegem que si hi ha un seguiment significatiu en les escoles del 
Districte, es pugui fer alguna concentració col.lectiva. Per aquest motiu us animem a 
tots a participar-hi. 
 
Per si esteu interessats en el tema podeu consultar la informació necessaria i inclús fer 
comandes de samarretes al blog badalonaesmou. També podeu posar-vos en 
contacte via mail a fampasbadalona(arroba)gmail.com , o bé a 
badalonaesmou(arroba)gmail.com  
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anteri or 
 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
 
2. Informació Assemblea Fapac i recollida signatures 6 a hora (ILP). 
 
S’informa la darrera assamblea de Fapac. Es reflexiona sobre la poca participació per 
part de les AMPA del districte.   
 
Referent a la ILP presentada per la Fapac per recollir signatures per la 6a hora es 
recorda que les AMPA han rebut de la Fapac la informació necessaria per a la 
recollida de signatures. Us aconsellem que llegiu bé tota la informació. Al Districte de 
Sant Andreu hi ha una persona que coordina els fedetaris (Montse Llansola de l’escola 
Eulalia Bota) i que hi ha un fedetari (Jaume Matas de El Sagrer).  
 
S’acorda que cada AMPA organitzi la seva recollida de signatures en els fulls que 
s’han donat i que posteriorment es posin en contacte amb les persones fedetaries per 
a la recollida. Cal que es supervisi bé les signatures amb el DNI corresponent. 
 
Des de la coordinadora us animem a les AMPA que engegeu la recollida de signatures 
en els vostres centres. El plaç per a la presentació és el juny.   
 
3. Jornada reivindicativa: últimes reunions i estat  de la movilització. 
 
Es debat de com ha anat l’organització de la jornada i es valora que potser la 
organització que es va presentar era massa ambiciosa i dificil de dur a terme. S’acorda 
que potser cal moure les reivindicacions a nivell de centres. Una bona opció pot ser la 
promoció de la iniciativa de la marea groga portant les samarretes grogues tots els 
dimecres com s’ha explicat anteriorment i paral.lelament la recollida de signatures per 
la ILP de la Fapac. Pensem que són objectius prou ambiciosos i complicats de realitzar 
com per marcar-nos fites més importants. Si aquestes iniciatives prosperen a nivell de 
centres ens plantejarem de fer algun acte col.lectiu en funció de la resposta de cada 
AMPA. No obstant animem a les AMPA a realitzar accions en els seus centres com 
penjar pancartes a les finestres, fer petits actes reivindicatius a l’entorn de l’escola, etc 
per tal de mostrar el nostre rebuig a les retallades que l’ensenyament públic està 
patint. Anims i bona feina. 
 
4. torn obert. 
 
S’informa que l’Escola La Maquinista ja te adjudicació oficial de terreny per a la 
construcció de l’escola. Ens conviden a tots a celebrar-ho el proper dia 2 de març. 
ENHORABONA. 
 
Es recorda que l’actual junta de la coordinadora ja ha complert els 3 anys de mandat i 
que per tant toca fer la renovació de càrrecs. S’acorda que de moment es mantindrà 
durant aquest curs però que a final de curs caldrà fer el canvi de junta.  
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Acaba la reunió a les 23,30 hores 
 
 
 
La propera reunió serà a L’escola LA Maquinista el 18 d’abril de 2012 a les 21 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 


