
 

 

INFORME EXECUTIU 
 

Coordinadora d’AMPAs Endavant  
de Collblanc – la Torrassa 
 

 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 

(ICI) de Collblanc-la Torrassa desenvolupa un procés 

que vol contribuir a la millora de la convivència i la 

cohesió social a través de la participació dels 

responsables municipals, els recursos tècnics i la 

ciutadania.  
 

Com a resultat del diagnòstic comunitari, l’equip del 

Projecte ICI va promoure en l’àmbit de les relacions 

ciutadanes la facilitació d’un espai on AMPAs i AFAs 

poguessin treballar en favor dels interessos de les 

famílies del territori.  

Històric: 
 

L’any 2016 van aparèixer dues iniciatives impulsades 

per les AMPAs i AFAs del Districte II: 
 

 

• Coordinadora d’AMPAs. Espai impulsat per 

l’AMPA de l’EBM La Casa del Parc amb el suport de 

la FAPAC que tenia com a objectiu compartir i 

potenciar activitats i recursos amb les AMPAs del 

barri i acompanyar-les a dinamitzar accions 

comunitàries de lleure i culturals. 
 

 

• AMPAs Endavant. Espai impulsat per les AMPAs 

de les escoles Ernest Lluch, Sant Jaume de la FEP, 

Sant Ramon Nonat i l’EBM La Casa del Parc amb el 

suport del Projecte ICI (vinculat a l’A.E.Itaca) que 

tenia com a objectiu contribuir al creixement 

econòmic i social del barri fomentant el comerç de 

proximitat i la participació de les famílies a les 

AMPAs i AFAs del territori. 
 

Fruit de les sinergies i activitats impulsades es va 

constatar un increment de la dedicació de les AMPAs i 

AFAs a causa de la duplicitat d’espais de participació, 

per evitar-ho, l’any 2017 es va acordar treballar per una 

fusió en un únic espai comunitari per a les famílies 

anomenat: Coordinadora d’AMPAs Endavant de 

Collblanc – la Torrassa (CAE C-T) 
 

Durant aquest temps, els/les membres participants van 

conciliar dinàmiques de treball, de col·laboració i van 

posar els fonaments per propiciar vincles de confiança 

mútua. Destaquen tres consensos:  

• Objectius comuns (oct. 2017). Fites que permeten a 

les AMPAS i AFAs orientar l’impuls de les seves 

actuacions i la recerca de còmplices. 
 

• Codi de Règim Intern (des. 2018). Document que amb 

el relat, l'organització i les eines de decisió i 

confiança entre els/les seus/ves membres 
 

• Logo de consens (des. 2018). Imatge amb el qual les 

AMPAs i AFAs es reconeixen i es donen a conèixer. 

La seva raó de ser és poder crear una estructura sostenible 

i funcional des de la qual treballar en favor dels interessos 

de les famílies del territori, i per tant dels infants. A més, 

aquest espai compta amb la complicitat dels tècnics/ques 

dels serveis municipals i les entitats del barri a fi de gaudir 

del seu acompanyament per a assolir aquest objectiu. 

 

Estructura: la CAE C-T es reuneix 

periòdicament en sessions plenàries per 

definir i dissenyar les accions. Es contempla la possibilitat de 

configurar grups de treball per actuacions concretes i 

comissions per a la participació per àmbits més transversals 

o permanents. 

Objectius de consens: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Iniciatives 
 

 
 

MEMBRES REFERENTS 

AFA Escola Pere Lliscart AMPA Escola Màrius Torres 

AFA Escola Charlie Rivel AMPA Escola Sant Jaume de la FEP 

AMPA EBM La Casa del Parc AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal 

AMPA Escola Ernest Lluch AMPA Escola Sant Ramón Nonat 

AMPA INS Margarida Xirgu Famílies Montessori 
 

ENTITATS DE SUPORT 

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) 
Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC) 
Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) 
 

ENTITATS COL·LABORADORES 

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) 
 

IMPULSADES 

Concurs de Còmic Collblanc – la Torrassa 
Projecte AMPAs Endavant 
Concurs de Skate & Scooter 
Camí Escolar Segur 
 

PARTICIPACIÓ A.... 
Festa de la Diversitat, Consells de Districte II, I 
Congrés d’Entitats de L’Hospitalet de Llobregat, 
Educació 360º, APS ACPP, Projecte Llocs, Itineraris 
LHOn, Patrimoni Històric... 
 

Impulsar iniciatives i activitats que afavoreixin una 

millora del coneixement del districte i de les famílies 

que hi viuen 

Vincular-se amb 

Xarxes de treball 

existents al territori 

Oferir suport a les 

AMPAs i AFAs que ho 

requereixin 

Contribuir a la 

difusió de les 

activitats lúdiques 

culturals dirigides a 

famílies i els seus 

infants 

Esdevenir un espai 

acollidor i integrador 

de referència per a 

famílies del districte 

Esdevenir un interlocutor col·legiat amb 

l’administració per l’obtenció de respostes a 

necessitats compartides 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 


