ACTA JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dissabte, 11 de maig de 2019
HORA: 10h
LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic)

Assistents
Membres de la Junta Directiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Belén Tascón (Presidenta)
Xènia Amorós (Vicepresidenta)
Javier Castelló (Secretari)
Jordi de Carreras (Tresorer en funcions)
Carme Roca (vocal)
Andrea Tuset (vocal)
Carles Benito (vocal)
Marina Gassol (vocal)
Núria Muñoz (vocal)

No membres de la Junta Directiva
10. Lidón Gasull (Directora FaPaC)
11. Santi Moreno (Coordinadora d’AMPA La Pepeta)

Acords:
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S’aprova per unanimitat
2) Informacions Presidència i Vicepresidència
Informacions Presidència (10:15- 10:45): s’adjunta document
 Reunió grup republicà al Parlament sobre el projecte de llei de serveis a les persones
(20 març)
 Reunió SG del departament EDU (11 d’abril)
 Reunió MHP (7 de maig)
 Sobre el Pla de xoc del CEB: reunió 13 de maig
Informacions Direcció




Procés de coordinació territorial Índic
S’està treballant amb les tècniques territorials per dinamitzar el territori d’acord
l’organització territorial aprovada a la passada AGO. Es tracta de que puguin captar les
necessitats del territori per tal que la FaPaC pugui donar una resposta territorialitzada.
Organització reclamacions preinscripció a la pública
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Es crea una extensió al telèfon general de la FaPaC per atendre totes les reclamacions.
Per tal de portar un control acurat de les reclamacions se concentren totes en l’àrea
jurídica i d’incidència política.
3) Comissió d’Educació Feminista de la FaPaC
Esther Murillo, responsable comissió d’educació feminista (document adjunt)
4) Procés participatiu menjadors (Departament d’Educació)
Totes les sessions del procés participatiu estaran cobertes com a mínim per un tècnic/a
territorial. Sens perjudici de les persones de la junta i de les coordinadores hi assisteixin.
A la vegada, es decideix que la Xènia Amorós i la Carme Roca facin reunions a Granollers,
Sant Cugat, Terrassa i Lleida.
5) Valoració Campanya de l’escola pública de la FaPaC
S’adjunta document amb l’impacte de la campanya
6) Altres temes:
 Suport demanda educadors socials per als centres educatius
Es decideix que no es dóna suport a la demanda
 Informació sobre la Jornada d’Escoles feministes
S’informa que la jornada va ser el 25 de maig

Barcelona, 6 de juliol de 2019

Belén Tascón
Presidenta

Javier Castelló
Secretari
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