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REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 

DIA: 9 de maig de 2020 

HORA: 10h  

LLOC: Jit.si https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3JuntaFaPaC9maig2020 

Assistents: 

Membres de la Junta Directiva 

1. Belén Tascón (Presidenta) 

2. Xènia Amorós (Vicepresidenta) 

3. Javier Castelló (Secretari) 

4. Susana Canet (vocal) 

5. Jordi De Carreras (vocal) 

6. Marina Gassol (vocal) 

7. Carme Roca (vocal) 

8. Sandra Becerril (vocal) 

9. Núria Muñoz (vocal) 

10. Laura Carod (vocal) 

Assistents no membres Junta Directiva 

11. Lidón Gasull (directora de la FaPaC) 

 

Temes a tractar i acords: 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior  

S’aprova l’acta anterior 

 

2) Informacions Presidència 

 

 Participació en la reunió del Pacte de Ciutat 

Participants: Ajuntament (alcaldessa, primer tinent alcalde, Albert Batlle, Janet Sanz, Laia 

Bonet) grups municipals, Col·legis oficials advocats, arquitectes, PIMEC, Foment del 

Treball, UGT, CCOO, Universitat, IESE, ESADE, RACC, Turisme de Barcelona, gremis 

restauració, Sindicat de llogaters, CCCB, Rosa Sensat, La Fede, FAVB, etc. (es van 

connectar un màxim 71 participants).  

 

Objecte és la realització d’un Pacte amb els objectius de re impulsar la ciutat en l’àmbit 

socioeconòmic i cívic, avançar amb criteris d’equitat i justícia social, reforçar la salut i les 

cures, tenir una ciutat més habitable i resilient, etc. Tot impulsant la col·laboració publico 

privada. 
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Com? Es conformaran 4 taules de participació (econòmica, social, urbà i de la cultura i 

esports) que formaran part del Pacte. Teòricament en els propers 3 mesos es definirà les 

accions i mesures concretes a impulsar entre 2020 i 2021. 

 

 Plataforma en defensa del serveis públics. Què estem fem: 

 

- Comunicat de la Plataforma en Defensa dels Serveis públics davant dels 

pressupostos 2020: si ja eren insuficients, amb la crisi de la Covid-19 encara 

molt més. (fet) 

- Campanya de les residències (feta) 

- Definir el decàleg o els principis fundacionals de la plataforma 

- Redacció document de demandes de cadascú dels 4 àmbits: sociosanitari, 

educació, serveis socials i subministraments bàsics, identificant anàlisi situació 

actual demandes per al curt termini i reformes estructurals. 

 

 Participació en el document Acord Nacional, que contempli l'estiu inclusiu, equitatiu 

i educador. 

 

- Objectiu: fer arribar al govern la necessitat de fer casals d’estiu i plans d’entorn. 

Oportunitat per al sector del lleure de pressionar a les administracions per 

aconseguir que posin recursos al seua abast. Recordem que la FB, la UAB estan 

fent discurs en aquesta línia. 

- Reunió DG Joventut 

o Objectiu: explicar que ells tenen en el seu pressupost (un cop aprovats) 

1.050.000 € (= 2019) per fer activitats d’estiu. Sabem que es insuficient 

però que volen (no ho han dit directament) que demanem altres 

departaments i AAPP finançament de les activitats per a l’estiu. Amb 

1,050M€ l’any passat van fer activitats estiu 487.000 infants i joves, dels 

quals els van aportar el 1,050M€ i 19M€ les famílies. Si hem de fer un 

estiu universal i gratuït necessitem uns 200M€, impossible. Un escenari 

moderat seria per a ells arribar als 10M€. Pla de salut és un document 

que no està acabat. Fapac ha plantejat: les families estan mes 

endeutades i disposen de menys renda disponible, els pla de salut 

encareix els casals. Les AMPA fan casals més econòmics. Els estan 

intentant rebaixar el pla de salut. Voldrien arribar als 20 milions. 

 

3) Informacions Vicepresidència 

 

 Ordre de calendari CEC 
 
El calendari finalment no s’aprovarà per aquest curs. De totes formes vam presentar vot 
particular en el sentit següent: 

 
1. Article 2.2 i 2.3 

Que les classes iniciïn el dia 1 de setembre. 

2. Article 4.4 
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Si bé estem d'acord en què cal caminar cap a un racionalització dels 

horaris, també els de la pausa del migdia, volem fer palès què rebutgem el fet que la 

reducció de l'horari de  

menjador arribi acompanyada d'un augment del preu màxim, publicat recentment per part 

del departament.  

Pensem que el temps de migdia, per ser indestriable del dret a l'educació, hauria de ser 

universal i gratuït i gestionat directament amb personal propi per part del departament. 

És per això que considerem que, mentre no es vagi en la direcció de la gratuïtat i 

universalitat, no es pot carregar el cost de l'adequació horària a les butxaques de les 

famílies. Amb aquest canvi algunes famílies es veuran obligades a contractar serveis 

complementaris pre i post escola per poder conciliar, a la vegada que pagaran un preu 

superior per un servei de menjador més reduït.  

Unir aquesta mesura al context de crisi econòmica a que estarem abocats després de 

l'emergència del covid19,  suposarà una càrrega encara més gran per a les famílies, 

especialment aquelles més vulnerables. 

3. Article 5 

En la línia del que ja hem comentat en les reunions, cal refer aquest redactat i esclarir 

si a partir d'ara els centre de secundària hauran de fer activitat per la tarda com a 

mínim 2 dies a la setmana, o podran seguir, a la seva discreció, fent la jornada 

continuada. 

4. Article 6.6 

Caldria explicitar que el cost del personal que es faci càrrec dels infants en el temps 

de coordinació dels docents NO anirà a càrrec de les famílies. Atès que l'educació 

pública ha de ser gratuïta i universal per garantir l'equitat, no seria acceptable que les 

famílies dels instituts escola haguessin d'assumir el cost del temps de coordinació dels 

docents i per tant copagar l'educació. Anar a un institut escola no pot comportar un 

esforç econòmic més gran que anar a qualsevol altre centre, partint de la base que les 

famílies no haurien de fer-se càrrec de cap despesa relacionada amb l'accés a 

l'educació obligatòria.  

D'altra banda, el temps de coordinació ja està previst en l'horari laboral dels docents. 

En cas que sigui necessari ampliar-lo, ho seria per a tots els docents i no únicament 

per als dels instituts escola, i el cost d'alliberar aquestes hores no pot recaure en les 

famílies.  

Per últim, el que recull aquest article, dona peu a la difuminació dels horaris lectius i 

no lectius, propiciant una confusió de  tots dos espais i la privatització d'activitats que 

haurien de ser dutes a terme per professionals docents contractats per l'administració 

pública 

 Decret de concerts 
 
S’informa dels treballs del CEC en el marc del decret de concerts. La proposta de decret 
passa amb el dictamen favorable del CEC. 
 

 Forma de treballar la participació de FaPaC al CEC 
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La Xènia planteja poder comentar els temes que estan subjectes al CEC prèviament a les 
reunions per poder transmetre més clarament l’anàlisi i posicionament de la FaPaC en 
relació als documents que es tracten en el CEC. 

 

4) Informacions direcció 

 

Preinscripció: es proposa intentar fer una readaptació del vídeo de la campanya que havíem 

pensat per a la campanya matrícula a la pública abans de l’epidèmia.  

 

S’acorda que s’intentarà replantejar. 

 

S’explica el Pla de Xoc contra la segregació impulsat pel CEB i com aquest només limita el fals 

dret d’elecció de centre a l’alumnat socioeconòmicament desafavorit, ja que es condiciona 

l’acceptació d’un centre privat concertat a canvi de condonar-los certes quotes i el material 

escolar, entra altres. 

 

S’acorda fer argumentari sobre el posicionament de la FaPaC respecte la tornada al setembre 

en els centres educatius en el marc de la covid-19. 

 

S’explica la reobertura del juny dels centres educatius. 

 

5) Altres temes 

 

 Aprovació pressupostos 
Belén envia el seu anàlisi dels pressupostos: https://www.social.cat/opinio/11622/sobre-
el-projecte-de-pressupost-del-departament-deducacio-2020 
 

 Inici de curs de setembre 
S’aprova treure posicionament FaPaC sobre la tornada al setembre a les escoles 

 

 Participació foto muntatge promogut per Òmnium  
S’aprova no participar en la campanya 
 

 

Barcelona, 3 de juliol 2020 

 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 

Presidenta        Secretari 
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