
RESUM DE LA TROBADA DE FAPAC AMB LES AMPA DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

17 de gener de 2012
Escola L'Univers 20-21,15h. 
AMPA assistents:  E. Pare Poveda, I. Secretari Coloma, E. Jujol, E. Univers, E.Fructuós Gelabert, E.lTuró del 
Cargol, I .La Sedeta, E. Reina Violant, E. Patronat Domènec, EBM Caspolino, EB Gràcia, E.Rius i Taulet, E. 
Jovellanos, I. Vila de Gràcia, EB Galatea.
FaPaC: Enric Llurba (president de FaPaC Barcelona), Andrés Encinas ( membre de la junta de FaPaC 
Barcelona ) i  Araceli Llisterri (dinamitzadora FaPaC Barcelona)

ORDRE DEL DIA DE LA TROBADA DE FAPAC AMB LES AMPA DE CADA DISTRICTE DE BARCELONA. TARDOR 
2011 I GENER 2012

      1. Els canvis en l'administració educativa:

•  Departament: Retallades, Sisena hora, reforç escolar, reforç famílies, Escola Inclusiva, Proves de sisé 
i de 3er. d'ESO, Subvencions AMPA i nou  Decret de  Matriculació. 

•  Ajuntament: Escoles bressol i situació dels Consells Escolars de Districte 
•  Consorci d'Educació de Barcelona: La matriculació equilibrada.

2. FaPaC al districte. El treball territorial de les AMPA. Feedback.

3. Cap a l'Assemblea Territorial de FaPaC de Barcelona Ciutat (28 de gener 2012)

4. Altres.

Comença la trobada amb la invitació  de l'Enric Llurba als assistents per anar a l'Assemblea de FaPaC 
Barcelona que s'ha de cel·lebrar el dia 28 de gener a l'Escola Jovellanos.

1.L'Enric  explica que les retallades en el àmbit de l'educació pública afecten en les subvencions que les 
AMPA rebien ( acollida, extraescolars, escoles obertes), a la disminució dels ajuts de menjador, a la 
disminució d'un 20-30%  en els  diners pel funcionament dels centres i en la supresió de la 6a. Hora que 
“allibera” mestres per atendre l'increment d'alumnes sense haver-ne de contractar més. FaPaC ha liderat una 
ILP ( Iniciativa Legislativa Popular) per aconseguir que aquesta 6ahora torni a ser present a l'escola 
pública. Aquesta iniciativa ha estat acceptada per l'administració i s'hauran de recollir al menys 50.000 
signatures en tres mesos. Caldrà tenir en compte que la recollida de signatures serà difícil ja que hi ha molts 
equips directius que hi estan en contra. 

Comenta que a la junta de FaPaC Barcelona hi ha en  l'actualitat tres comissions de treball: Escola Inclusiva, 
Barracons i Bressol. En referència a la primera explica la Jornada que es va fer el passat dia 24 de novembre 
al MACBA amb el tema “Escola Inclusiva: Aprenentatge cooperatiu”; sobre la segona comenta que FaPaC 
està pendent d'una trobada amb el Sr. Jordi Roig, Director General de Centres Públics al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat,  que s'ha aplaçat fins que la Generalitat hagi aprovat els pressupostos. 
Respecte al tema de bressol comenta la reunió a l'IMEB amb el regidor Sr. Ardenuy i el gerent Sr. Medeiros; 
en aquesta reunió es va veure la manca de projecte alternatiu a l'anterior en referència a les escoles bressol, 
no se'n faran de noves i les noves necessitats es cobriran amb concertació a centres privats.

En aquesta reunió també va quedar clar que el PEC ( Projecte Educatiu de Ciutat) està parat i que el 
projecte Temps de Barri ja no serà el que era en quant queda disminuit a tenir els patits oberts en alguns 
centres. Igualment  explica que els va veure molt despistats en referència als CED; encara no s'ha reunit el 
CEM. Cal demanar que es convoquin els  consells escolars de districte i reivindicar aquest espai d'opinió i 
trobada ja que és un marc important per dialogar, ensenyar a les noves juntes, intercanviar experiències i 
mantenir el caliu.

L'Enric explica l'entrevista de FaPaC amb el Consorci. El Consorci no ha canviat d'equip directiu encara 



que es preveu que hi haurà canvis d'organigrama i funcions. Avui mateix FaPaC ha mantigut una reunió amb 
aquest ens; s'ha dit que hi haurà canvis en les comissions de garanties d'admissions però no s'ha especificat 
com serien aquests canvis: es tractaran a la reunió del CEM del dia 25 de gener. En aquest tema, l'Enric 
explica que hi ha hagut manca d'informació a les famílies i que FaPaC intentarà que aquest curs la 
informació sobre aquest tema que proporciona el Consorci sigui millor. Un altre tema que s'ha tractat en 
aqusta reunió ha estat el Mapa Escolar: s'acabaran les escoles Fluvià i Mediterrània i començaran la de Sant 
Martí; a part d'aquestes només hi haurà manteniment. La setmana que ve hi haurà més informació per part 
del Consorci.

2.La relació de FaPaC amb les AMPA  del districte de Gràcia planteja el problema de com aconseguir un 
equilibri entre el lideratge de FaPaC en relació a les iniciatives que sorgeixen del territori i el respecte a 
aquestes iniciatives territorials; cal no perdre la perspectiva de ciutat, que pot garantir FaPaC aglutinant 
diferents mobilitzacions sobre temes generals i per tant aconseguint més força en la interlocució amb 
l'administració. Les mobilitzacions locals han de ser per temes locals i es bó que ho siguin ja que 
aconsegueixen així vinculació amb altres entitats del territori; les iniciatives locals sobre temes generals 
haurien d'estar coordinades per FaPaC en relació als diferents districtes i això vol dir coordinació entre FaPaC 
i el territori per debatre els temes i arribar a diferenciar temes concrets de districte de temes més generals. 
Consequentment, seria bo que a FaPaC hi hagués alguna persona que coordinés la relació amb el territori. 
Per exemple el debat sobre la sisena hora no és un debat local, ni menys d'un centre concret, sinó que és un 
debat de ciutadania i això és el que pretèn FaPaC amb la ILP.

Es comenta que es va an·nular  la reunió que tenia l'AMPA de l'AFA Univers amb el gerent del Consorci i que 
s'ha passat al dia  6 de febrer. 

També es diu que el dia 3 de febrer, coincidint amb el dia en que s'havien d'ianugurar les bressol Caspolino i 
Jaén, hi haurà una mobilització per recolzar la reivindicació sobre aquestes escoles. Es comenta que la gent 
s'escalfa amb les mobilitzacions locals i, així, després poden arribar a la perspectiva més general i que 
l'escola bressol Jaén està avançant en la resolució de la seva situació gràcies a les mobilitzacions. 

L'Andrés diu que cal parlar de com es farà la coordinació des dels problemes locals als generals. La 
coordinació no té estructura oficial però té eco en el districte. FaPaC som tots i cal participar en l'assemblea 
del dia 28. Cal organitzar-se per al futur ja que estem en una situació molt dura i cal que hi hagi un 
compromís individual per a la participació a nivell més ampli.

Ana Sanz de l'AMPA Jovellanos expressa que és un camí de fons i que cal fer un discurs del que es vol i anar 
a una. Cal tenir present que FaPaC som tots i que cal estar units en un moment en que tot va en contra de 
l'escola pública. 

L'Enric conclou dient que la realitat de Gràcia no és la de tota Barcelona ( ni la Vila de Gràcia la de tota 
Gràcia diuen alguns presents) i que en altres zones no hi ha coordinació entre les AMPA  del territori. Cal 
reflexionar entre buscar el bé de tots i recolzar mobilitzacions encaminades a aconseguir interessos 
individuals. 

En Robert Soro de l'AMPA Pare Poveda comenta que en la reunió amb la regidora ell es va quedar amb una 
sensació negativa i pregunta fins a quin punt als representats de FaPaC els hi passa el mateix. Opina que les 
mobilitzacions locals fan pedagogia i que les generals són més superficials. Proposa que si es canvia el 
model de Temps de Barri, no acceptar cap pati obert com a proposta. En contestació a la seva pregunta, 
l'Andrés diu que la sensació després de les reunions amb l'administració és que no et creus res; és bo que 
tothom s'acostumi a tractar amb l'administració anant a aquestes reunions; és importants que els assistents 
es formin sobre els temes tractats per saber preguntar i abordar-les amb un esperit crític.  Amb el Consorci 
s'ha millorat ja que s'ha aconseguit un calendari de reunions.

L'Ana Garcia de l'AMPA Jujol diu que també s'han encongit els Plans d'Entorn i no es comenta res. L'Enric 
comenta que en la reunió que ha mantingut avui amb l'administració si que se n'ha parlat i s'ha dit que és 
tema del Departament d'Ensenyament; anterioment FaPaC va demanar de participar en la comissió dels 5 
Plans d'Entorn i encara no han contestat. 

Comenta  l'Enric que enguany la subvenció de la Generalitat per FaPaC és de 0€, que l'entrevista a la 
presidenta de FaPaC del dia 17 de gener va tenir molt poca impacte a TV. 
Finalitza la reunió a les 9,15h  després d'haver demanat fedataris per a lLP




