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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

30 de novembre de 2019 

 

Hora inici: 9:30h 

Hora fi: 14:00h 

Lloc: Museu de la Pell, d’Igualada 

Assistents: 39 AMPA/AFA. S’adjunta en document annex 

 

Qüestions a tractar:   

1. Rendició de comptes 

1.1. Precs i preguntes 

1.2. Aprovació, si escau, de les actes AGO 2018 i AGE 2018 

1.3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2018/19 

1.4. Aprovació, si escau, del balanç econòmic 2018/2019 

- Compte de resultats 2018/19 

- Balanç de situació 2018/19 

 

2. Presentació del pla anual d’actuacions i del pressupost 2019/20 

2.1. Precs i preguntes 

2.2. Aprovació, si escau, del Pla anual d’actuacions 2019/20 

- Sol·licitud de Declaració d’utilitat pública 

- Adhesió a LaFede.cat 

2.3. Aprovació, si escau, del Pressupost 2019/20 

 

3. Ratificació, si escau, del tresorer en funcions 

 

4. Revisió de l’acrònim FaPaC en clau feminista i modificació de l’article 1 

dels Estatuts de la FaPaC, si escau. 
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Desenvolupament del debat de la qüestió i torn obert de paraules 

 

La Presidenta dóna la benvinguda a totes les persones assistents i el Secretari obre la 

taula rodona formada per la Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Igualada i 

representants de les escoles i instituts públics d’Igualada.  

Un cop iniciada l’AGO es presenta l’ordre del dia perquè totes les assistents puguin fer 

un bon seguiment de la jornada. A continuació, es procedeix a l’Acta de l’AGE 2018 i 

l’AGO 2018, que queden aprovats (veure apartat Acords presos en l’Assemblea General 

Ordinària de 30 de novembre de 2019). 

Seguidament, la Presidenta i la Vicepresidenta de l’entitat fan la presentació de la 

Memòria d’activitats i del Pla anual d’actuacions. Totes dues segueixen la mateixa 

estructura de presentació, és a dir, l’explicació es realitza entorn dels 6 ítems d’incidència 

política i social que defineixen la tasca de la FaPaC: educació pública, educació inclusiva, 

educació feminista, temps de migdia, participació i principi d’igualtat i no discriminació. 

Quan a la funció de suport a les AMPA/AFA, es presenta què s’ha fet durant aquest curs 

escolar i què es farà en el curs 2019/20. 

El Secretari dóna pas al torn de precs i preguntes a les assistents. Sorgeixen qüestions 

principalment relacionades amb els concerts educatius i la segregació escolar. Sobre la 

segregació escolar, un assistent planteja quina és la proposta d’acció un cop s’ha fet 

públic el posicionament de la FaPaC davant el Pacte contra la segregació escolar a 

Catalunya, i en concret la proposta pels barris segregats socialment. La Presidenta 

respon que l'educació inclusiva, un dels ítems d'incidència política i social de l'entitat, 

sempre l’entenem de manera transversal (NEE, segregació, gènere, classe social, etc.), 

i que per tant, totes les accions que es duen i que es duran a terme en la línia de treball 

d’educació inclusiva són actuacions per lluitar contra la segregació.  

Més d’un assistent/a posa sobre la taula la temàtica dels concerts educatius. D’una 

banda, es fa una crítica constructiva respecte a l’enfocament de la Consulta ciutadana 

sobre concerts educatius, en concret a la proposta d’eliminació de les partides 

pressupostàries. S’argumenta que cal una correcta comunicació del missatge per evitar 

col·lisions amb qüestions de drets fonamentals, ja que podria interpretar-se que la 

proposta va contra la llibertat educativa. Per altra banda, intervé una assistent proposant 

donar informació a les famílies de les escoles concertades perquè vegin que existeix la 

xarxa pública gratuïta i que per tant, no cal que paguin per l’educació dels seus fills/es. 

Suposa que moltes famílies escullen la xarxa privada perquè hi ha menys segregació, i 

per una qüestió de classe. També intervé una assistent d’un centre privat concertat, 

argumentant que a vegades els concerts són necessaris per a la viabilitat d’aquests 

centres. La Presidenta respon que la Constitució espanyola reconeix el dret a l'educació 

i la llibertat religiosa, però en cap cas que sigui l'administració qui ha de sufragar escoles 

amb determinades característiques. És una irregularitat que l’entitat entén com l'origen 

de la segregació que patim. És per aquest motiu que la FaPaC, junt amb  sindicats i 

altres entitats, a través de la consulta ciutadana, està a favor d’impulsar un debat públic 
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per fer visible els efectes col·laterals d'aquesta doble xarxa. Recorda també que en l’AGO 

2018 es van modificar els estatuts de l’entitat per coherència amb aquesta línia de treball 

i ja no s'admeten noves federacions d'AMPA/AFA d'escoles concertades. 

Altres aportacions: un assistent exposa que troba a faltar que des de la FaPaC es treballi 

sobre l'abandonament escolar prematur, i proposa posar en marxa algun projecte que 

posi de manifest tant la falta de places públiques d’estudis postobligatoris com la 

distribució d’aquestes places arreu del territori català. La Vicepresidenta, en nom de la 

FaPaC, expressa que està totalment d’acord amb l’aportació, donant a la vegada a 

conèixer reunions a les quals la FaPaC ha assistit per tractar el tema i, dóna dades reals 

de la situació. Sobre l’espai de migdia, un assistent pregunta si s’estan fent accions 

respecte a les monitores de lleure i menjador i les seves condicions precàries. La 

Presidenta exposa quina és la postura de l’entitat sobre aquest tema. 

A continuació, es procedeixen a votar la Memòria d’activitats 2018/19, el Pla anual 

d’actuacions 2019/20, la sol·licitud de Declaració d’utilitat pública i l’adhesió a 

LaFede.cat. Després de l’explicació de la memòria econòmica i pressupost 2019/20, es 

procedeix a la votació conjunta del compte de resultats, del pressupost 2019/20 i del 

balanç de situació, a més de la ratificació del Tresorer en funcions. Totes les votacions 

queden aprovades (veure apartat Acords presos en l’Assemblea General Ordinària de 

30 de novembre de 2019). Seguidament, s’ofereixen voluntàries dues persones com a 

censores de comptes. 

Finalment, es procedeix a la revisió en clau feminista de l’acrònim FaPaC. L’Esther Murillo, 

com a membre de la Comissió d’Educació feminista de la FaPaC, presenta els arguments 

per a portar a terme aquesta revisió. La proposta de la Junta Directiva és canviar 

l’acrònim FaPaC per aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de 

Catalunya). 

Tots els assistents participen en una dinàmica de grup, organitzada per l’empresa Mou-

te, per així reflexionar sobre aquesta necessitat abans d’acordar, si s’escau, el nou 

acrònim. Un cop acabada la dinàmica, Mou-te valora tot allò que els assistents han 

exposat i es conclou que sí és necessària una revisió de l’acrònim, que cal una nova 

mirada per adaptar-se a una realitat social diferent, i que aquesta mirada de canvi s’ha 

de fer en clau feminista.  

Quan s’obre el torn de precs i preguntes, un assistent expressa que aquest canvi és una 

bona oportunitat per treballar la mirada feminista, però planteja que seria més oportú 

que aquesta reflexió es fes amb la resta d’AMPA/AFA federades durant el curs i no en 

l’Assemblea. La Presidenta respon que a l’AGO totes les AMPA/AFA federades han estat 

convocades, és on s’està debatent la qüestió i que per tant, si les AMPA/AFA assistents 

accepten, serà on es tracti la revisió. Exposa que el canvi de nom és l’inici del procés de 

transformació, no el final. Moltes AMPA estan fent el canvi de nom a AFA i la FaPaC ha 

de donar exemple en aquest sentit. 
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S’agraeix a la Junta Directiva la transformació de la Federació i es procedeix a les 

votacions per a modificar l’article 1 dels estatuts de la FaPaC, per canviar la denominació 

FaPaC per aFFaC. S’aprova la votació (veure l'apartat Acords presos en l’Assemblea 

General Ordinària de 30 de novembre de 2019). 

 

Acords presos en l’Assemblea General Ordinària de 30 de novembre de 2019 

 

S’acorda per l’Assemblea General votar mitjançant el vot a mà alçada els següents 

acords: 

• Aprovació, si escau, de l’acta de l’AGO 2018: 

Votacions: 

Vots a favor 31 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 3 

 

S’acorda per  31  vots aprovar l’acta de l’AGO 2018 

 

• Aprovació, si escau, de l’acta de l’AGE 2018: 

Votacions: 

Vots a favor 28 

Vots en contra 1 

Vots en blanc 1 

 

S’acorda per  28  vots aprovar l’acta de l’AGE 2018 

 

• Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2018/19 

Votacions: 

Vots a favor 32 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  32  vots aprovar la memòria d’activitats 2018/19 
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• Aprovació, si escau, del compte de resultats 2018/19 

Votacions: 

Vots a favor 34 

Vots en contra 2 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  34  vots aprovar el compte de resultats 2018/19 

 

• Balanç de situació 2018/19 

Votacions: 

Vots a favor 34 

Vots en contra 2 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  34  vots aprovar el balanç de situació 2018/19 

 

• Aprovació, si escau, del Pla anual d’actuacions 2019/20 

Votacions: 

Vots a favor 33 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  33  vots aprovar el Pla anual d’actuacions 2019/20 

 

 

• Sol·licitud de Declaració d’utilitat pública 

Votacions: 

Vots a favor 35 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  35  vots aprovar la sol·licitud de Declaració d’utilitat pública 
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• Adhesió a LaFede.cat 

Votacions: 

Vots a favor 33 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 5 

 

S’acorda per  33  vots aprovar l’adhesió a LaFede.cat 

 

 

• Aprovació, si escau, del Pressupost 2019/20 

Votacions: 

Vots a favor 34 

Vots en contra 2 

Vots en blanc 2 

 

S’acorda per  34  vots aprovar el Pressupost 2019/20 

 

 

• Ratificació, si escau, del tresorer en funcions, Jordi de Carreras 

Votacions: 

Vots a favor 34 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 3 

 

S’acorda per  34  vots la ratificació de Jordi de Carreras com a tresorer de la 

FaPaC 

 

• Elecció de dues censores de comptes. Es proposen les següents 

persones: 

 

Noemí Palma  

Cristina Navarro 

Votacions: 

Núm. de vots Unanimitat 
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S’acorda per unanimitat que la  Noemí Palma i la Cristina Navarro  siguin les 

censores de comptes de la FaPaC per al curs 2019/2020. 

 

• Modificació de l’article 1 dels Estatuts de la FaPaC, si escau, per canviar 

la denominació FaPaC per aFFaC 

Votacions: 

Vots a favor 28 

Vots en contra 0 

Vots en blanc 1 

 

S’acorda per  28  vots la modificació de l’article 1 dels Estatuts de la FaPaC 

per canviar la denominació FaPaC per aFFaC 

 

 

 

 

 

 

El Secretari,                                                                                La Presidenta,                                                                                                                      

 

 

Javier Castelló i Larrauri                                                       Belén Tascón i Alonso 

 

 

 

 

Barcelona, a 30 de novembre de 2019 
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Annex 1. AMPA/AFA assistents 

Nom de l’AMPA/AFA Municipi  

AMPA ESCOLA PROGRÉS  Badalona  

AFA CEIP PATRONAT DOMÈNECH Barcelona  

AFA ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS  Barcelona  

AFA ESCOLA BARRUFET  Barcelona  

AFA ESCOLA CONGRÈS-INDIANS  Barcelona  

AFA ESCOLA JOSEP MARIA JUJOL  Barcelona  

AFA ESCOLA MONTSENY  Barcelona  

AFA INSTITUT VALLDEMOSSA  Barcelona  

AMPA CEIP LA SEDETA  Barcelona  

AMPA ESCOLA ELS LLORERS  Barcelona  

AMPA ESCOLA MERCÈ RODOREDA  Barcelona  

APA ESCOLA POBLE SEC  Barcelona  

AMPA ESCOLA LES OLIVERES  Cabrera d'Anoia  

AMPA ESCOLA MARQUÈS DE LA POBLA  Capellades  

AMPA ESCOLA LES ROQUES BLAVES  Esparraguera  

AMPA IES EL CAIRAT  Esparraguera  

AMPA IES EL CALAMOT  Gavà  

AMPA CEIP EMILI VALLÈS  Igualada  

AMPA CEIP GARCIA FOSSAS  Igualada  

AMPA ESCOLA DOLORS MARTI I BADIA Igualada  

AMPA ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ Igualada  

AMPA ESCOLA PIA IGUALADA Igualada  

AMPA ESCOLA RAMON CASTELLTORT Igualada  

APA CEIP ATENEU IGUALADI  Igualada  

AMPA ESCOLA JOSÉ ECHEGARAY Martorell  

AMPA ESCOLA AMICS DEL CREIXÀ  Piera  

AFA ESCOLA ELS PINETONS  Ripollet  

AFA ESCOLA LA FLORESTA  Sant Cugat del Vallès  

APA CEIP MARE DE DÉU DE LA MERCÈ Sant Ramon 

AMPA IES INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS Sant Sadurní d'Anoia  

AFA EP AGUSTÍ BARTRA  Terrassa 

AMPA INSTITUT ESCOLA PERE VIVER  Terrassa 

AMPA CEIP JOSEP MASCLANS  Vallbona d'Anoia  

AMPA ESCOLA CAMPDERRÓS  Vallirana 

AFA ESCOLA MEDITERRÀNIA  Viladecans  

AMPA ESCOLA ÀNGELA ROCA  Viladecans  

AFA ESCOLA VOLERANY  Vilanova i la Geltrú  

AMPA CEIP SANT JORDI  Vilanova i la Geltrú  

AMPA IES DOLORS MALLAFRÈ I ROS Vilanova i la Geltrú  
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