Comunicat de premsa

La FaPaC canvia de nom per incloure el concepte de famílies i
representar la diversitat de models de convivència que hi ha a la
societat catalana
•

•

•

El nou acrònim serà aFFaC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de
Catalunya
La decisió és part d’un procés de transformació integral de l’entitat per
incorporar la perspectiva de gènere i actuar en coherència amb la defensa de
l’educació pública, inclusiva i feminista
La federació organitza el pròxim 30 d’octubre una conferència sobre educació i
feminisme amb Clara Serra i Esther Vivas

Dimarts, 22 de setembre, de 2020.

La FaPaC inicia el curs 2020-21 fent efectiu un canvi de nom històric i transformador per a l’entitat.
Amb 40 anys de trajectòria, la federació passarà a anomenar-se aFFaC, Associacions Federades
de Famílies d'Alumnes de Catalunya, com a forma d’incorporar a la diversitat de famílies
que hi ha entre les associades i en la societat en general, i superar l’anterior marc d’identificació
que només reconeixia a “mares i pares”. Aquest canvi, alhora, és part d’un procés molt més
profund i integral de transformació interna que ha engegat l’entitat per incloure la perspectiva
feminista de forma transversal i interdisciplinària dins l’organització, i actuar en coherència
amb la defensa de l’educació pública, inclusiva i feminista que defensa.
El nou acrònim permet incorporar la perspectiva feminista i inclusiva sense deixar enrere el
valor històric de la federació. aFFaC usa un llenguatge inclusiu, parla de tots i totes, per a tots i
totes, i incorpora el concepte de família, que recull la diversitat de modalitats de convivència que
hi ha entre les 2.358 AFA associades, fugint de concepcions tradicionals que no s’ajusten a la
realitat de la societat catalana.
La FaPaC ha anat generant una estructura en els darrers dos anys que incorpora el feminisme
com un dels eixos d’incidència política amb els que treballa i defensa l’educació feminista com
a eix vertebrador i transversal dins del sistema educatiu públic. Dins d’aquest marc, el procés de
revisió interna per incorporar la perspectiva feminista a l’organització seguirà amb el reforçament
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de la Comissió d’Educació Feminista de l’aFFaC, la creació de comissions mixtes a diversos
centres educatius del territori, i l’organització de formacions i sessions de treball sobre
educació feminista i la prevenció de violència masclista a les aules, entre d’altres. També
es treballarà en el desplegament d’una comunicació inclusiva i feminista com a element
fonamental per a construir un món més just i igualitari.
El nom d’aFFaC ha estat validat per majoria en la darrera assemblea general que l’entitat va
celebrar el passat 30 de novembre, així com tot el procés de revisió integral de l’organització
en clau feminista. Tanmateix, aquest procés de reflexió ja l’havien iniciat moltes AFA abans, que
no només han canviat el seu acrònim, sinó que han impulsat iniciatives i campanyes
transformadores en defensa d’una societat més justa, inclusiva i feminista al llarg dels darrers
anys.
Jornada sobre Educació Feminista amb Clara Serra i Esther Vivas
Dins d’aquest marc, l’entitat inaugura el curs escolar oferint un col·loqui sobre feminisme,
diversitat de gènere i educació feminista el pròxim 30 d’octubre, on la filòsofa Clara Serra i
la periodista Esther Vivas conversaran al voltant d’aquests temes. Es tracta d’una primera
activitat d’incidència i sensibilització amb perspectiva feminista adreçada a tota la comunitat
educativa i a qualsevol persona interessada. La Bonne, el Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, serà l’espai que acollirà aquesta activitat.

Ara la FaPaC és aFFaC.
Ens repensem. Creixem. Decidim feminisme.
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