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ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPES 

D’ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT ANDREU 

6 de juny 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 
Alicia Luna, AMPA L’Estel 
Esther Malta, AMPA L’Estel 
Marta Píriz, AMPA La Maquinista 
Alicia Segura, AMPA La Maquinista 
Daniel Martínez, AMPA Pegaso 
Ramón Rey, AMPA Ignasi Iglesias 
Esther López, AMPA Turó Blau 
Juan José Cucala, Consell escolar del Districte 
Monica Sandoval, AMPA Mestre Gibert 
Enric Llurba, AMPA Dr. Puigvert i President Fapac Barcelona 
 
Als locals de l’escola L’Estel quan són les 21.00 hores comença la reunió de la 
Coordinadora 
 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS:  
 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 

 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
 
2. Informe de la Comissió per l’Institut Can Fabra. 
 
S’informe de la darrera reunió de la comissió per l’institut Can Fabra amb El gerent del 
districte (Sr. Blasi), el gerent del Consorci (Sr. Blasco) i el regidor d’educació. 
L’administració informa que per el curs 2012-2013 la matriculació de places de 
secundària s’ha cobert tota amb primeres opcions. Pel curs següent 2013-2014 no es 
té previst començar les obres de L’institut ja que es té previst obrir una quarta línia a 
l’IES Dr. Puigvert per donar cabuda als 50 nens i nenes que acabaran per primer cop a 
l’escola Eulalia Bota. Referent a la futura construcció de l’IES Can Fabra hi ha el 
compromís ferm de tirara-ho endavant en un futur malgrat en aquest moment es 
comunica que no hi ha diners per fer-ho. El compromís és de començar les obres 
abans d’acabar la legislatura. 
 
Es comenta com ha anat la matriculació a primària al Districte. Enguany es fan dos 
“Bolets”. Un a Sant Pere Nolasc i un altra a Mestre Gibert. Per contra es tanca una 
línia a Pegaso. Un cop més es demostra la incongruència i la incompatibilitat de 
l’administració per gestionar adequadament el tema de la matriculació masificant 
escoles i despoblant-ne d’altres que ja estan prou estigmatitzades. Es comenta que 
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potser es podria fer alguna acció conjunta les escoles afectades si les direccions 
respectives hi estan d’acord. En concret per la Pegaso es proposa que l’adminstració 
l’inclogui dins de les dues zones colindants per tal de poder absorbir població de la 
Sagrera i de Sant Andreu donat que es de tres línies i podria actuar d’escola esponja 
dins el districte.  
 
 
3. Mobilitzacions contra les retallades. 
 

Es comenta la bona resposta que va tenir la concentració de samarretes grogues 
davant la seu del Districte a la plaça Orfila convocada pels equips de les escoles 
públiques del Districte. Es proposa de cara el curs vinent organitzar més 
concentracions d’aquest tipus. Es propsa de fer altres accions com pitades, batucades, 
tallar carrers, etc. Pel dia 8 de juny es convoca a una pitada general davant de les 
escoles a les 9 del mati.  
 
Referent a la ILP per la sisena hora que promou la Fapac, es recullen les últimes 
signatures ja que es tanca la campanya al juny. 
 
 
5. torn obert. 
 

L’Enric Llurba de l’AMPA Dr. Puigvert, President de la Fapac de Barcelona i membre 
fundador de la Coordinadora, deixa els càrrecs per acabar el seu fill el Batxillerat i 
s’acomiada de tots nosaltresdesitjant-nos una bona continuitat i molta sort en el futur. 
Des d’aqui li agraïm la seva dedicació i compromís amb l’escola pública i li desitgem el 
millor. 
 
Referent al canvi de junta s’acorda deixar-ho pel curs vinent. Animem a totes i tots 
aquells que volgueu formar part de la nova junta que presenteu les vostres 
candidatures per la propera reunió que tindrà lloc el setembre. 
 
Com a objectius per el curs vinent es proposen seguir amb les reivindicacions contra 
les retallades i continuar escampant la marea groga els dimecres. També es proposa 
fer una actualització de la base de dades de la coordinadora amb la finalitat de 
contactar i animar a totes les AMPAs del Districte a participar en la Coordinadora. Es 
proposa també de cara el curs vinent organitzar alguns intercanvis culturals i 
campionats esportius entre les escoles públiques del Districte a fi de promocionar la 
interrelació entre escoles. 
 
S’acaba la reunió a les 23 hores. 
 
 
Es proposa començar el curs vinent amb un sopar el dia 5 de setembre. Rebreu més 
informació al setembre. Bon Estiu 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari        Vist i plau, 

        La presidenta 


