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

25 d’abril de 2012 
 
 

Assistents: 

 
Montserrat Llansola, AMPA Eulàlia Bota (presidenta) 
Jaume Matas, AMPA El Sagrer (Tresorer) 
Xavier Harder, AMPA Pegaso (secretari) 
Eva Ferrera, AMPA L’Estel 
Agata Constantini, AMPA L’Estel 
Marta Píriz, AMPA La Maquinista 
Daniel Martínez, AMPA Pegaso 
Ramón Rey, AMPA Ignasi Iglesias 
Maria Gámiz, AMPA Turó Blau 
Juan José Cucala, Consell escolar del Districte 
Mercedes Aguilar, AMPA Eulalia Bota 
 
Als locals de l’escola La Maquinista quan són les 2 1.00 hores comença la reunió 
de la Coordinadora 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anteri or 
 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
 
2. Informe de la Comissió per l’Institut Can Fabra. 
 
S’informa que darrerament la comissió ha tingut dues reunions amb membres de 
l’administració. La primera va ser amb el Consorci d’educació de Barcelona on es van 
facilitar unes dades sobre el nombre de places ofertades contrastades amb la 
demanda de places que hi ha. Es tenen dubtes que dites dades siguin reals. No són 
prou clares i es demana que es facilitin les dades reals i a hores d’ara encara no s’ha 
facilitat aquesta informació. La segona reunió es va fer amb el regidor del Districte i 
aquest va prendre el compromís de fer de pont entre el Consorci i la comissió. Segons 
el regidor hi ha el compromís que pel curs 2013-2014 comenci l’Institut Can Fabra amb 
barracons. 
 
Des de la Coordinadora es dona suport a la comissió però es planteja el seu treball en 
dues direccions. Una és la de seguir reivindicant la construcció de l’institut de Can 
Fabra ja que és una promesa electoral de fa temps i a l’hora una necessitat de futur 
pel que fa a places de secundària dins el districte (es calcula que cap el 2018 serà 
quan hi haurà el veritable problema quan acabin l’escolarització de primària les 
primeres promocions de les escoles de nova construcció com Can Fabra, Eulalia Bota 
i La Maquinista). 
 
 L’altra via de treball ha d’anar encaminada en la promoció de l’institut Dr. Puigvert, ja 
que actualment hi ha moltes places vacants (pràcticament una línia) per diferents 
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motius, un dels quals és la mala imatge distorsionada que es té entre les famílies del 
districte que fa que una part de la població el rebutgi com a opció. Des de la 
coordinadora es valora que s’ha de canviar aquesta imatge i es planteja un treball 
conjunt entre l’administració, i les direccions i les AMPA de l’institut i les escoles 
colindants (Eulalia Bota, La Maquinista, Ignasi Iglesias i Sant Pere Nolasc) per tal de 
mostrar a les famílies la veritable realitat de l’institut (resultats acadèmics, projecte 
educatiu, etc) per ajudar a canviar dita imatge. En aquest sentit es planteja una 
propera reunió entre la comissió, el regidor del districte i representants del Consorci 
per tal de marcar línies d’actuació per tal d’apropar les famílies a dita realitat. Es debat 
sobre possibles accions a fer que caldrà concretar.  
 
Finalment es reflexiona en el fet que, referent a les places de secundària del districte 
en general, podem aconseguir una millor resposta de l’administració pel que fa a la 
nova construcció si es treballa des d’aquest punt de vista més realista de la situació 
tendint a la optimització dels recursos existents i no perdent de vista el vetllar per 
l’interès general. Igualment es valora molt important reclamar a l’administració que a 
l’hora d’emprendre projectes educatius de futur nous treballi amb la línia d’aconseguir 
projectes de continuitat (escola-Institut, etapa 3-18 anys), podent ser aquesta una 
solució futura al problema actual. 
 
Totes aquestes propostes es plantejaran a la propera reunió de la comissió permanent 
del consell escolar del Districte, del qual la coordinadora en té una representació. 
 
3. Recollida de plecs de signatures ILP. 
 
S’informa de la retirada de la ILP que promou la Fapac per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya després que el Parlament de Catalunya l’accepté a tràmit. Es 
valora que és un gest antidemocràtic sense precedents. Des de la Fapac es planteja 
emprendre algunes vies legals com una demanda al Tribunal Superior de Justicia. 
Paral.lelament es segueix amb la recollida de signatures per la posterior presentació 
davant de notari o a altres instàncies legals. 
 
En aquest sentit la coordinadora recorda a les AMPA del Districte que es continui amb 
la recollida de signatures seguint el protocòl establert que s’explica amb detall en la 
documentació que la Fapac va facilitar a les AMPA. 
 
A mode de recordatori us aconsellem que llegiu bé tota la informació i que 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).  
 
Recordem que cal 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 i que en el cas d’haver començat a recollir-les que continueu 
amb la campanya. Per a la propera reunió de coordinadora aniria bé anar recollint els 
plecs de signatures ja que el plaç establert continua essent el juny.   
 
 
4. Informació sobre la manifestació del dia 21/04/1 2 
 
S’informa de la modesta participació per part de les escoles del districte, reduida a 
unes quantes famílies de cada escola. Es valora que potser a faltat difusió i que cal 
publicitar-ho més des de les escoles. 
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Referent a les campanyes de protesta contra les retallades s’acorda continuar 
implusant la marea groga des de les escoles. Hi ha escoles que ja ho estan impulsant i 
es té un bon resultat. El dia de protesta és els dimecres en que tan les mestres com 
nens/es i pares/mares porten la samarreta groga amb el lema (SOS, ENSENYAMENT 
PÚBLIC DE QUALITAT). S’anima a les AMPA a promocionar la marea groga els 
dimecres. Si voleu fer comandes de samarretes podeu posar-vos en contacte amb la 
distribuidora. Per facilitar la feina us adjuntem en aquesta acta el contacte i els fulls  
de comandes . El procés és molt sencill. Ompliu els full de comanda amb el nombre de 
samarretes que voleu de cada talla i l’envieu via mail a l’adreça facilitada. En una 
setmana rebreu la comanda a l’escola directament previ pagament de l’import al caixer 
i enviada del rebut per fax i mail. No és molt complicat i funciona bé. El preu de les 
samarretes  és molt assequible (al voltant de 1,50 euros les talles infantils i de 2,50 les 
talles d’adults).  
 
Des de la coordinadora proposem escampar la marea groga pel districte i fer un acte 
unitari que serà el 19 de maig a la plaça de Can Fabra coincidint amb la Festa de la 
Primavera organitzada per L’Harmonia del Palomar. Aquell dia us proposem que tots 
assistiu a la festa vestits de groc amb les samarretes.  
 
Igualment us animem a seguir penjant campartes i fent actes reivindicatius a les 
vostres escoles. També es veu interessant promoure aquestes iniciatives des de el si 
del consell escolar de les escoles per tal que el sector del professorat també en faci 
ressó. 
 
5. torn obert. 
 
S’informa que en la subcomissió de matriculació del districte hi ha hagut un canvi del 
nostre representant essent el nou en Jaume Matas de l’escola El Sagrer i membre de 
la junta de la coordinadora. Substitueix a Enric Llurba que actualment és el president 
de Fapac de Barcelona. 
 
Es torna a recordar 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 a la propera 
reunió és farà la presentació de càrrecs i es procedirà al votar el canvi de junta per 
això es important que hi assisteixi el màxim de representants de les AMPA del districte 
per tal que l’elecció sigui el més consensuada possible.  
 
 
Acaba la reunió a les 23 hores. 
 
 
 
La propera reunió serà a L’escola L’ESTEL el dimecres 6 de juny de 2012 a les 21 
hores. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 
        La presidenta 
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