38a Assemblea General de FaPaC, 12 de març 2016,
Els Pinetons, Ripollet

Els membres de la mesa, Àlex Castillo (president de FaPaC), Òscar Montes (vicepresident), Mar
Gotarda (tresorera) i Montse Conejo (secretària) donen la benvinguda a les persones
assistents.
Es comença per l’aprovació de la Memòria de l’any 2015. Hi ha una esmena a la memòria a
l’apartat 2.2 (pàgina 10), on manca l’Alexandre Bello com a membre de Junta General.
L’Àlex explica que cal aprovar tres documents:
-

L’acta de l’anterior assemblea
Tancament econòmic 2015
Pla de treball 2015 (document de valoració repartit): com s’ha desenvolupat i quina
execució hi hagut, a més de la valoració de la Junta.

Es fan les votacions després de l’explicació dels documents.
L’Àlex presenta la valoració del Pla de Treball 2015:
-

Segregació escolar
Participació de les famílies
Pobresa infantil
Millora de l’èxit educatiu

Explica que algunes són responsabilitat nostra i altres no. Es pot incidir en algunes d’aquestes
línies, que segons la nostra pressió poden canviar i influir en les polítiques educatives i altres
no.
L’èxit educatiu depèn de les famílies, però no només, també de l’escola, dels recursos... Hi
hagut una millora, on l’abandonament escolar ha baixat del 20%, però som els últims de la UE
en abandonament d’estudis. Es pregunta si s’ha aconseguit gràcies a la FaPaC? En part si,
perquè les famílies cada vegada tenen més clar que s’ha d’0estudiar, han d’aprofitar els estudis
i això la FaPaC si que treballa. Fa una funció de gota malaia que ha tingut resultats.
En altres casos no s’ha pogut influir gens, com la segregació escolar, que continua sent una
assignatura pendent.
Un altre tema era fer la Guia d’Escola Inclusiva, amb informació per les famílies de la
importància de l’escola inclusiva, i no s’ha pogut fer. Ho tenim pendent de cara al curs vinent.
En relació a la Pobresa Infantil hem aconseguit que el discurs sigui incorporat per gent diversa
en el món polític, hem aconseguit més beques menjador (Ajuntament de BCN), 19.5 milions
d’euros més respecte els pressupostos previs. Estem lluny de la cobertura total pels alumnes
amb necessitats.
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A l’Assemblea General de Vila-seca es va recolzar la proposta de la Fedaia, que també va sortir
al Plec d’Emergència Social celebrat el dia anterior, on no es recull la quantia econòmica. Es
reconeix el discurs, però no les eines per superar el problema que hi ha.
S’han fet reunions territorials, comarcals, s’han visitat AMPA. Ara hi ha 2250 AMPA federades
(2200 al 2014).
Aquest és l’informe a aprovar a la votació.
Tot seguit la Mar explicarà el pressupost 2015.
La Mar Gotarda explicarà el resum del pressupost. L’estat de comptes del 2015 vol explicar-lo
de manera diferent, per donar resposta a preguntes que surten a totes els assemblees i que
eren difícils d’explicar. S’ha volgut fer la informació més entenedora.
Ingressos i despeses:
Ingressos: 25% són públiques. Explica el projecte Erasums Plus, de la UE. És una subvenció
tancada. Aquest any hi haurà els fruits el curs on-line i la Guia. Altre aportacions públiques les
realitzen l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i altres ajuntaments com el de
Girona i Lleida. 75% són privats a partir de les quotes de les AMPA, retorn de les assegurances,
Obra Social de la Caixa, formació i varis i financers.
Despeses: Explica que també s’ha canviat la manera de mostrar les despeses amb l’objectiu de
facilitar-ne la seva comprensió. Hi ha tres grans blocs:
-

-

Funció política: serveis a les AMPA, formació (per exemple 200.000 euros de la UE i
formacions als territoris, vida associativa, 0,7% en cooperació que sempre s’ha fet
encara que no està fixat per assemblea).
Funcionament entitat: punt 1.3 618.000 euros en personal, més lloguer, assegurances,
gestors, telèfons, ...
Òrgans de govern: desplaçaments i dietes dels voluntaris, AG, AT, forfait (part del
pressupost 500-1000 euros per projectes del territori)

Tot seguit comenta que els censors de comptes compromesos a l’assemblea passada han
exercit la seva funció i han comprovat els comptes i factures.
Demana si hi ha preguntes i convida a tothom a passar per l’oficina per comprovar els
números.
S’obre el torn de paraules on Mari INS Bellvitge com està el tema del programa de gestió
d’activitats d’AMPA, lligat amb la fiscalitat ja que considera que és una eina que facilitaria la
tasca de les AMPA.
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L’Àlex explica que es va fer un projecte, amb un pla pilot amb algunes AMPA, però no va
funcionar, donava molts problemes, era una eina informàtica que treia feina però que et dóna
molta. Sobre l’impost de societats explica que hi hagut 4 canvis i que no s’ha rebut cap notícia
d’una AMPA que hagi tingut problemes amb Hisenda. En aquest sentit no han de patir les
AMPA. La FaPaC serà molt bel·ligerant amb les administracions si alguna AMPA té problemes.
Hèctor Silveira explica que fins setembre de 2015 ha estat president de BCN ciutat i ha de
constar a la memòria. També demana quin projecte presenta la nova junta abans de votar la
candidatura.
L’Àlex explica que la candidatura es votarà després. Tot seguit es passa a les votacions.






Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del 2015
o Vots a favor 64
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 3
Valoració del programa 2015
o Vots a favor 58
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 0
Balanç econòmic 2015
o Vots a favor 64
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 1

Queden aprovats els tres documents.
Aplaudiments.
La Mar demana nous censors de comptes. Es presenten Mar Roman de Ripollet i Geno
Carrasco, també de Ripollet
La Mar explica que deixa la tresoreria. Per tant, de cara al curs vinent hi haurà una altra
persona a la tresoreria. Agraeix les dues voluntàries que han sortit.
Aplaudiments.
La Montse explica que canviarem una mica l’estructura horària, saludarem les persones
convidades i després anirem a dinar. Després cal presentar les candidatures i votar els projectes
i pressupostos del 2016.
Prenen la paraula els Regidors d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet
Després de la pausa, recomença l’assemblea amb canvis a la mesa que queda composada per
Imma Culada Anegues (Els Pinetons de Ripollet), Gisela Vicenç (Presidenta Junta de Girona),
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Lluis Pallejà (President de Tarragona), Ismael Alfaro (President de Lleida) i Albert Riera
(President de Barcelona ciutat)
Es demana a les persones que formen part de la candidatura que pugin perquè tothom les
pugui veure i agraeixen a l’AMPA Els Pinetons tota la tasca per fer l’AGO a la seva escola.
L’Ismael llegeix la llista de candidatura:

















Montse Conejo Palma, representant a l’AMPA de l’Institut Badalona VII de Badalona i
que vindria a ocupar la presidència de la entitat i que a més es vincularà a l’àmbit
d’incidència social i política.
Anna Vera Pareta que ve representant de l’AMPA Emili Vallés d’Igualada i ostentaria el
càrrec de secretària.
Isabel Pérez Pérez representant de l’AMPA Cal Músic de Mollet del Vallès i que ocuparà
el càrrec de Tresorera.
Òscar Montes Esteve de l’AMPA de l’Escola Pere Antón de Granollers que continuarà
com a vicepresident. De fet se l’ha de ratificar ja que estava en funcions i estarà dins de
l’àmbit de vida associativa.
Mar Gotarda Rodríguez de l’AMPA Escola Segrià de Lleida que ostentarà el càrrec de
vicepresidenta i que es vincula a l’àmbit de serveis a les AMPA.
Àlex Castillo Navarro de l’AMPA de l’Institut Consell de Cent de Barcelona que ara
vindria a ser vocal i que estaria l’àmbit d’igualtat d’oportunitats.
Xavier Olivella i Pedregal de l’AMPA Escola Pau Casals de Barcelona com a vocal i dintre
de l’àmbit de polítiques educatives
Mònica Muñoz i Roure de l’AMPA de l’Institut-Escola els Arenys de Castellbisbal que
entraria com a vocal i dins de l’àmbit de comunicació.
Marco Antonio Béjar del Rivero de l’AMPA de l’escola dels Pinetons de Ripollet que
entraria com a vocal i dins de l’àmbit de matriculació.
Pau Cortés i Orcas de l’AMPA Montbou de Santa Margarida de Montbui que entraria
com a vocal i a l’àmbit de recursos.
Eduard Urrútia i Salvador de l’AMPA de l’Escola Parellades de Sant Pere de Ribes que
entraria també com a vocal
Carme del Clos i Ayats de l’AMPA de l’Escola Salvador Dalí de Figueres, que entra com a
vocal i dintre de l’àmbit de menjador
Xavier Flores i Rigavert de l’AMPA de l’Escola Mediterrània de Viladecans que també
entra com a vocal i que no deu haver pogut venir
David Bernal Gallegos de l’AMPA de l’Escola Finestres de Mieres que entraria com a
vocal i en l’àmbit d’igualtat d’oportunitats

La Montse fa la presentació de la candidatura, i explica els motius que l’ha empès a presentarse: totes les AMPA som Fapac i perquè és dona i sempre hi ha més homes que dones a les
Juntes, això s’ha de canviar. Convida a totes a presentar-vos. S’obre un nou capítol a la Fapac,
us espero a vosaltres. Per a ella el més important és canviar les polítiques educatives,
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restrictives amb retallades a l’educació, tot el que canvien, estan educant persones i això és el
futur del nostre país. Emplaço a no deixar de lluitar. No se sap què passarà amb la LOMCE i es,
necessita molta gent treballant.
Es pregunta pel procediment de votació que s’explica.


Votació de la candidatura:
o Sí 56
o En blanc 9

ACTUALITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA TERRITORIAL
Lluis presenta la proposta de dividir el territori en parts iguals que el Departament
d’ensenyament. Es tracta dividir el territori de Tarragona en dues part: Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre.
En el cas de Barcelona comarques, representa el 50% de les AMPA federades, es voldria dividir
en diferents Juntes territorials seguint el model dels 5 serveis territorials: Baix Llobregat,
Barcelona comarques, Catalunya Central, Vallès Occidental i Maresme-Vallès Oriental
Aquest és el plantejament que proposem per poder arribar a això. L’AGO següent ha de poder
ratificar les noves presidències i juntes territorials.


Proposta d’actualització de l’estructura territorial de la FaPaC: proposta de creació de
noves juntes territorials a les actuals regions de Tarragona i Barcelona.
o Vots a favor 60
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 1

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CODI ÈTIC D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA
L’Albert Riera explica que des de fa temps es volia tenir un codi ètic, on queda registrada les
bones pràctiques associatives i què no. S’ha vist oportú adherir-nos al codi ètic les associacions
existent a la ciutat de Barcelona. Demana a Miki, director del Consell d’Associacions de
Barcelona, entitat impulsor d’aquest codi èitc i pare de EBM Pegasso (Barcelona) expliqui en
què consisteix. Diu que és una eina d’autoregulació del sector, per evitar ocultar empreses,
mostrar que les associacions són obertes i es funciona bé. Interessa potenciar la democràcia
participativa, potenciar les dinàmiques de treball... S’està treballant un a nivell nacional, i totes
les associacions de Catalunya es podran adherir. Si algun dia hi ha un conflicte, podrà anar-se a
tercers, que avalen aquest codi ètic.


Votació de la proposta d’adhesió de la FaPaC al Codi Ètic de les Associacions de la ciutat
de Barcelona
o Vots a favor 56
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o
o

Vots en contra 0
Vots en blanc 0

Acte seguit es passa a ratificar els presidents territorials de Girona i Barcelona ciutat


Votació per ratificar la Presidència Territorial de Girona i Barcelona Ciutat
o Vots a favor 58
o Vots en blanc 0

TORN OBERT DE PARAULES
Demana la paraula Héctor Silveira (AMPA Sedeta, Barcelona) per a explicar per què ha ha votat
en blanc la candidatura que s’ha presentat. Explica que ha estat 8 anys a la junta de FaPaC i
segons el seu parer el problema principal de la federació és que és una entitat dèbil i amb poca
força social. La Junta General és un problema. Existeixen uns estatuts però no un reglament de
règim intern que defineixi les funcions dels presidents, secretaria, direcció, personal tècnic. La
junta general no és FaPaC i no pot fer el que vulgui. Tampoc existeixen els mecanismes que la
controli.
Intervé Jordi Mar Nova, Premià de Mar troba a faltar l’horitzó de l’entitat: defensar l’educació
dels nostres fills.
En Lluis el convida a llegim la pancarta del fons de la sala que posa “Per una educació pública i
de qualitat”. Aquest és l’objectiu de FaPaC
Montse Conejo respon a Hèctor demanant un vot de confiança a la nova junta que acaba de
configurar-se i no ho fa bé, que es parli en la propera assemblea.
Chari (INS Romànica de Barberà del V.) i Raquel (Can Planes de Barberà) aporten el seu
testimoni dient que quan ha demanat ajuda a FaPaC per la situació a Barberà ha trobat
recolzament. Per aquesta raó donen un vot de confiança a la nova junta.
En la mateixa línia intervé Anna Sala (EB Lledoner, Salt.
Cristina (AMPA Teresa Pallejà de Fortià) reflexiona sobre el fet que de 2250 AMPA només hi ha
71, un 3%. Cal treballar la motivació des de les Juntes territorials. Hi ha poca representació de
les AMPA de BCN per exemple.
Anna Piñol (AMPA Ginesta, Matadepera) manifesta el seu vot de confiança a la nova junta i
agraeix la intervenció de l’Hèctor. Proposa protocol·litzar el funcionament de la jg, quines són
les funcions de cada membre de la junta i penso que ha estat una molt bona proposta.
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Hèctor Silveira demana que s’elabori un reglament de règim intern per a que la entitat funcioni,
que reguli les funcions de la junta general i que no s’envaeixi els espais dels tècnics. Desconeix
les noves persones que han entrat a la junta però no confia amb les que ja estaven.
Ismael Alfaro destaca les paraules de l’Hèctor Siveira. Reconeix que sempre ha estat un
referent per a ell i li demana que torni a entrar per a elaborar el Reglament de Règim inter.
Montse Conejo diu que hi ha un esborrany de Reglament de Règim intern que s’ha d’acabar i a
més també s’hauria de modificar els estatuts. Demana un vot de confiança.
PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 I EL PLA DE TREBALL 2016
Xavier Olivella presenta i comenta les propostes dels diferents tallers realitzats a la primera
part del matí:
Taller A.- Planificació educativa ( pas de primària a secundària, matriculació..)
1.- Exigir el manteniment de places de P3 abans de les preinscripcions i lluitar per la
construcció de nous centres de secundària.
2.- Repensar el model d'AMPA de secundària : recopilar dades / casos de bones pràctiques i
crear xarxa AMPA primària - secundària.
3.- Reforçar el paper i presència a les Com. de Garanties i Admissió per obtenir amb temps la
informació necessària.
Taller B.- L'escola inclusiva : On som ?
1.- Sensibilitzar i informar a totes les famílies dels beneficis de la inclusió i dels drets dels
infants.
2.- Fer formació dins la Comunitat Educativa: escola, barri, municipi..
3.- Acompanyar, des de l'AMPA, les famílies amb Necessitats Educatives Especials.
Taller C.- Menjadors escolars : Models eficaços de gestió, alternatives per a la millora de la
qualitat i cost dels àpats
1.- Treballar per la universalitat del menjador i l'autonomia de centres i serveis que s'ofereixin.
2.- El menjador s'ha de vincular al PEC amb l'acord de la Direcció del Centre i condicionar-lo a
la decisió de les famílies.
3.- Promoure models de menjador sostenibles de proximitat amb una clara línia pedagògica.
Taller D.- LOMQE : frenem les proves de 3r i de 6è, DESOBEÏM
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1.- Sumar-nos i promoure la campanya de la XEI d'objecció a les proves de 3r i 6è de primària.
2.- Recordar als partits polítics el compromís de derogar la LOMQE.
3.- Insistir en l'àmbit local i ajuntaments per promoure mocions anti LOMQE i que donin suport
a les famílies que fan objecció a les proves de 3r i 6è de primària.
Taller E.- Els infants i el jovent participant a les AMPA
1.- Activar la Comissió de Participació: tasques, formació d'adults, acompanyament a les
AMPA, generació materials ( Guia Participació )
2.- Promoure canvis legals als estatuts de les AMPA per recollir la participació infantil i
adolescent.
3.- Dotar de pressupost el projecte per tirar endavant la Guia/Formació/ Espai web d'intercanvi
d'experiències sobre PIA.
Xavier Olivella dóna pas al debat:
No hi ha intervencions respecte els tallers A-B-C-D
La Gisela vol fer una proposta respecte el taller E, que si l’Assemblea creu oportú crear una
vocalia de Participació Infantil. Es crea un debat al voltant de com s’ha de coordinar amb la
vocalia de vida associativa.
Dolors Navarro (AFA INS Vall de Llémena, Sant Gregori) demana que es mantingui per separat.
Lluis aclareix el funcionament de les vocalies i comissions
Mar discrepa de la proposta feta en aquest taller ja que farta de parlar dels drets dels infants i
que no hi siguin presents.
Urko, participant al taller explica quina és la filosofia del projecte on subratlla que no es pretén
en el nom dels nostres fills, si no que ells siguin els protagonistes. Els adults no estem educats
en aquest canvi de mirada. Si hem d’acceptar que un nen ens qüestioni, hem de canviar la
mirada.
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PRESSUPOSTOS:
Mar explica que hi ha hagut una baixada a l’àrea tècnica i en les assegurances.
Coses que s’hagin aprovat ara en els tallers es veuran l’any que ve als números.
El funcionament és similar a l’any anterior. Hi ha menys ingressos i menys despesa.
Es formula una pregunta sobre el finançament de les accions derivades d’aquests tallers, d’on
sortiran els recursos.
Mar explica que s’hauran de demanar nous recursos o treure d’altres llocs. Si no aconseguim
els recursos necessaris, caldrà retallar partida, vam haver de baixar el nombre de formacions i
visites a les AMPA per reduir el dèficit. Si no hi ha partida econòmica, caldrà treure d’una altra
partida.
Es debat i explica com s’elaboren els pressupostos.
Un altre pregunta versa sobre les subvencions rebudes, especialment de la Generalitat de
Catalunya que és un percentatge molt baix, representant 0.03 euros per cada família a la
federació més gran d’ampa de Catalunya.
Mar, Xavier Olivella i Àlex Castillo expliquen l’evolució de les subvencions de la Generalitat en
els darrers anys
Teresa Franch: a la taula de pobresa es va parlar. A les AMPA si que ens interessa recuperar les
subvencions que teníem per acollides, per activitats... des de FaPaC s’hauria d’aconseguir que
les AMPA tinguessin això.
De l’assemblea també es pregunta sobre la lluita de la 6a hora
Xavier Olivella respon que ara mateix no tenim una majoria parlamentària que ho defensi, ens
quedaríem sols. Ningú ho porta al seu programa.
Roser demana quan s’ha d’aprovar l’acta de l’assemblea de Vila-seca a la qual cosa Lluis respon
que al no ser una assemblea general ordinària, no cal aprovar l’acta.
Roser Escrig (AMPA Soler de Vilardell, Sant Celoni) que ve d’un municipi amb molta concertada,
pregunta què defensa la FaPaC.
Lluis explica que defensem l’educació com servei públic. Ara mateix té varies titularitats
diferents, però des de la FaPaC defensa la funció pública de l’educació. No ataquem un model
de titularitat del centre, sinó que no defensen el servei públic educatiu.
MC afegeix que lluitem per la pública, no per la privatització de l’educació i la generació de
beneficis.
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Tot seguit es passa a la votació:




Votació Proposta de programa per al 2016 amb la incorporació de les propostes dels
tallers duts a terme en la primera part de la jornada
o Vots a favor 38
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 0
Votació Pressupost 2016
o Vots a favor 38
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 0

Acte seguit, Lluís Pallejà obra l’Assemblea Extraordinària convocada per al dia d’avui, amb l’únic
punt previst en l’ordre del dia:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CICLE ECONÒMIC DE LA FaPaC I DE LA MODIFICIACIÓ
COHERENT I CONSEQÜENT DELS ESTATUTS EN AQUEST SENTIT.
Tot seguit explica que la intenció és sincronitzar millor la realització de l’any econòmic amb els
anys escolars i que ens permeti fer unes assemblees no en una data en que el curs escolar i les
polítiques d’aquest curs escolar ja estan anunciades i en marxa i projectar-ho per a que
comencem tota alhora. Això ens requereix que per comptes de basar-nos en anys naturals
anem a buscar un cicle econòmic que comenci al mes de setembre, amb el curs escolar. L’1 de
setembre. Això requereix una assemblea extraordinària amb un sol punt i aprofitarem avui i la
convoquem avui mateix i la posaríem en votació ara mateix. D’aquesta manera és pel que
faríem l’assemblea general a l’octubre/novembre.


Votació proposta de modificació del cicle econòmic de la FaPaC i de la modificació
coherent i conseqüent dels estatuts en aquest sentit
o Vots a favor 38
o Vots en contra 0
o Vots en blanc 0

Lluís Pallejà agraeix molt la disposició de l’AMPA de l’Escola els Pinetons que ha cedit l’espai i
agraeix a totes les persones assistents la seva participació.
Imma, vicepresidenta de l’AMPA dels Pinetons dóna per tancada l’assemblea extraordinària.
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