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ASSOCIACIONS FEOERAOES 

DE FAMÍLIES D'ALUMNES 
DE CATALUNYA 

Al.legacions de l'aFFaC contra l'Avantprojecte de Llei de composició del Consell 
d'Educaèió de Catalunya (CEC) 

Des de l'aFFaC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de · Catalunya) 

expressem la nostra preocupació davant la formulació d'aquest Avantprojecte·de Llei de 

Composició del Consell d'Educació de Catalunya. Per aquest motiu, fem les oportunes 

al·legacions sobre s qüestlons'que creiem rellevants: 

1) Sobre l' exposició de motius 

2) Sobre l'objecte de la norma 

3) Sobre la Composició del Consell d'Educació de Catalunya 

4) Sobre el President del Consell d'Educació de Catalunya 

5) Sobre l'Organització i Funcionament del Consell d'Educació de Catalunya 

AL.LEGACIONS 

' PRIMERA, Sobre l' exposició de motius 

En relació a l'exposició de motius de l'ava_ntprojecte, des de l'aFFaC entenem que, davant 

del desplegament d'un mandat legislatiu, caldria explicar què és el Consell d'Educació de 

Catalunya i quines són les seves funcions per no perdre de vista quina és la finalitat que 

ha de complit aquest òrgan de consulta i participació, 

En aquest sentit, d'acord amb l'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació 

(LEC), l'exposició de motius ha de recollir que, el Consell Escolar de Catalunya és 
l'organisme superior de consulta i participació dels sectors que ~s veuen afectats per 
la programació general de l'ensenyament no universitari i que comprèn la programació 

de l'oferta de llocs escolars i l'atenció d'altres consultes específiques, amb caràcter 

preceptiu, tals com, la valoració d'avantprojectes i projectes de disposicions generals 

d'àmbit educatiu, la programació de l'oferta educativa, els criteris de finançament de la 

prestació del servei d'Educació de Catalunya o les bases generals de la política de beques 

i ajuts. 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 
OE FAMÍLIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

SEGONA. Sobre l' objecte de la norma 

Des de l'aFFaC entenem que l'objecte d'aquesta norma no pot ser, únicament, la seva 

composició. Aquest és un element molt important del CEC, però no defineix l'amplitud que 

ha de tenir aquesta llei que n'ha de regular tots els seus elements d'acord amb el mandat 

del legislador. 

En aquest sentit, volem fer dues esmenes: 

1) L'article 1 de l'Avantprojecte ha de ser substituït per un redactat que expressi 

clarament que l'objecte de la llei és regular l'organisme superior de consulta i 

participació dels sectors que es veuen afectats per la programació general de 

l'ensenyament no universitari. 

2) La composició del CEC, d'acord amb el mandat de la LEC, ha d'estar establerta per 

llei i no per decret, tal i com indica la disposició transitòria de l'avantprojecte: 

Mentre no es constitueixi el nou Consell d'Educació de Catalunya de la forma que 

s'establirà en el decret de desplegament, aquest organisme pot actuar amb la 

. fórmula de composició que el constitueix actualment. Aquest precepte genera un 

contrasentit i suposa una. vulneració del mandat de la Llei d'Educació de 

Catalunya, en tant que ordena que la' composició ha d'estar establerta per llei i no 

per decret. 

La proposta de l'aFFaC a la redacció de l'article 1 de l'Avantprojecte és la següent: 

Article 1. 

Aquesta norma té com a objecte regular el Consell d'Educació de Catalunya, 
que és l'òrgan de consulta i participació dels sectors que es yeuen afectats per 

la programació general de l'ensenyament no universitari i en determina la 

composició, la organització i el funcionament. 

Altrament, proposem l'eliminació del redactat de la disposició transitòria. Mentre no 

es constitueixi el'nou Consell d'Educa~ió de Catalunya de la forma que s'establirà en el 

decret de desplegament, aquest organisme pot actuar amb la fórmula de composició que 

el constitueix actualment. 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 

DE FAMfllES D'ALUMNES 
DECATAL~NYA 

TERCERA. Sobre la Composició del CE_C 

Des de l'aFFaC, volem fer un exercici de responsabilitat i d'acord amb la seva definició, 

representar implica substituir algú en l'exercici dels seus drets, en l'acompliment dels 

seus deures, fent quelcom en lloc seu. l, en aquest sentit, la nostra entitat fa una 

proposta sobre els criteris que cal observar per a la representació de cadascun dels 

sectors. 

D'acord amb l'art. 171.2 i 171.3 LEC, les funcions del Consell Escolar de Catalunya són: 

Garantir la participació efectiva dels sectors afectats en la programació general de 

· l'ensenyament no universitari, que ha de comprendre la programació de l'oferta de 

llocs escolars; 

Atendre les consultes preceptives a què fa referència l'apartat 3 i qualsevol altra 

que li sigui atribuïda per disposició legal. l, paral·lelament, ha de ser consultat de 

forma preceptiva sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions 

generals, de l'àmbit educatiu que ha d'aprovar el Govern o el conseller o consellera 

titular del Departament; 

La programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya; 

Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars; 

Les actuacions generals dirigides a millorar la qualitat de l'ensenyament i a 

millorar-ne l'adequació a la realitat social de Catalunya, i les dirigides a compensar 

les desigualtats i les deficiències socials i individuals; 

Els criteris de finançament de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya i les 

bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi. 

Totes aquestes funcions esmentades són de caràcter absolutament transcendent per 
marcar les polítiques educatives a Catalunya, de manera que, cal reflexionar sobre la 

conveniència que, en aquest òrgan de consulta i participació, s'hi' sobre representin 

sectors d'àmbit prívat amb interessos econòmics propis o d'àmbit públic com la mateixa 

Administració Educativa. 

En relació amb els sectors de l'àmbit privat, hem de ser conscients de la implicació que té. 

en un òrgan de consulta i participació l'entrada d'entitats amb interessos econòmics 

propis. 
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ASSOCIACIO"NS FEDERADES 
DE fAMÍLIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

Aquests interessos poden estar en contraposició amb les funcions del CEC, ja que atenyen 

a àmbits concrets i no són interessos relacionats amb la programació general de 

l'ensenyament; l, fins i tot, es poden generar conflictes d'interessos en quant a la 

identificació de necessitats en el sistema educatiu dirigides i vehiculades pels interessos 

econòmics d'aquest sector sobre representat. 

Quan a l'Administració Educativa, la seva sobre representació pot donar lloc a que el CEC 

sigui utllltzat per la pròpia administració com una plataforma per expressar la seva 

voluntat i no com el que és, un òrgan que ha garantir la participació efectiva dels sectors 

afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari i, en conseqüència, 

ha de permetre als sectors involucrats expressar les seves idees, sigui des de -la presa 

d'acords o des de la confrontació amb l'administració. 

En aquest sentit, és necessari acotar els sectors afectats directament per les polítiques 

i la normativa educativa. Així mateix, cal que cadascun dels sectors també estigui 

· representat en proporció a la seva representativitat dins el seu propi sector. Altrament, 

estarem corrent el risc de desvirtuar la finalitat de l'organisme. 

La LEC estableix que la composició del Consell Escolar ha d'estar establerta per llei (Art. 
171.6 LEC). Això implica que la nova llei ha de determinar quins són els sectors que han de 

formar part del Consell d'Educació de Catalunya, qui pot representar cadascun d'aquests 

sectors i, també, en quina proporció. Així mateix, també és important distingir i adequar 

la proporció dels sectors· segons provinguin de la titularitat pública o de la titularitat 

privada, d'acord amb el pes que aquestes dues titularitats representen en el conjunt dei 

sistema educatiu de Catalunya, que a dia d'avui és d'un 70% la pública i 30% la privada 
concertada. 

Si bé és cert que la LEC inclou dins el sistema educatiu de Catalunya, tant els centres de 

titularitat pública com els sufragats amb fons públics, la realitat és que en els òrgans de 

representació, inclòs el CEC, a dia d'avui la seva participació sí que diferencia entre els 

membres que pertanyen al sector públic i els que pertanyen al sector privat concertat. 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 
DE FAMÍLIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

Per tant, feta la distinció entre la representació dels sectors de la pública i de la privada 

concertada, també cal establir que la representativitat en el CEC sigui equivalent a la 

representativitat d'ambdós sectors en el conjunt del sistema educatiu (70% pública i 30% 
privat concertat). l, finalment, dins de cada sector hauran de ser les associacions, els 

col·lectius i les entitats més representatives l_es que proposin els membres que els hauran 

de representar en el CEC. 

És important insistir en que la composició del CEC no es pot deixar en mans d'un decret 
de l'executiu perquè la pròpia Llei d'Educació de Catalunya ordena que es faci 
mltlançant una llei parlamentària en la que han d'intervenir totes les forces polítiques 
representades. En conseqüència, la nova llei de composició del CEC ha de determinar: 

A. Quins sectors han de participar. 

B. Qui ha de representar cadascun dels sectors 

A. Ouins sectors han de participar al Consell d'Educació de Catalunya 

Des de l'aFFaC entenem que la determinació dels sectors que han de formar part del 

Consell d'Educació de Catalunya s'estableix a l'art. 19 de la LEC. Si posem en relació 

aquest article amb l'article 171.1 LEC, el Consell Escolar de Catalunya és l'organisme 

superior de consulta i participació dels sectors que es veuen afectats per la 

programació general de ('.ensenyament no universitari. 

De manera que, l'art. 19 LEC, determina aquests sectors en dos grups diferenciats: 

1) D'una banda, fa referència a la comunitat educativa que és aquella integrada per 

totes les persones i les institucions que intervenen, directa o indirectament, en el 

procés educatiu o bé, en alguns serveis o activitats relacionats amb aquest; 

2) l, d'altra banda, determina una part específica que és aquella afectada de manera 

directa per la programació general de l'ensenyament no universitari, que és la 

comunitat escolar de centre, formada pels sectors que formen part del nucli del 
sistema educatiu. 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 
DE FAMÍLIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

Per tant: enteriem que és la pròpia Llei d'Educació de Catalunya qui estableix els 
sectors que, directa o indirectament, estan afectats per la programació general de 

l'ensenyament no universitari i són els següents: 

a. Alumnes 
b. Famílies 
c. Professorat 
d. Professionals d'atenció educativa 
e. Personal d'administració i serveis 
f. Administració local i associacions que els representen 
g. Titulars dels centres privats concertats 
h. L'Administració educativa 
i. Col·legis Professionals de l'àmbit educatiu 
j. Associacionisme educatiu 
k. Entitats esportives escolars 
l. Professionals, empreses i entitats de lleure 
m. Professionals, empreses i entitats de serveis educatius 

A dia d'avui, els sectors que estan representats al CEC són: 

a. Alumnes - 7,26% de representació al CEC 
b. Famílies - 9°/o de representació al CEC. 
c. Professorat - 16,67°/o de representació al CEC 
d. Professionals d'atenció educativa - o% 
e. Personal d'administració i _serveis - 3,6_4º/o de representació al CEC 
f. Administració local i associacions que els representen - 10,91% de 

representació al CEC 
g. Titulars.dels centres privats concertats - 5,44°/o de representació al CEC 
h. L'Administració educativa - 32,73% de representació al CEC 
i. Col·legis Professionals de l'àmbit educatiu - 1,82% de representació al CEC 
j. Associacionisme educatlu » o% 
k. Entitats esportives escolars - o% 
l. Professionals, empreses i entitats de lleure - o% 
m. Professionals, empreses i entitats de serveis educatius - o% 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 
OE FAMILIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

Com podem veure, del total de sectors.que la LEC estableix com a part de la comunitat 
educativa, només un 87,27% estan representats al Consell Escolar de Catalunya, 

actualment. En canvi, hi ha sectors representats que la LEC no considera part de la 

comunitat educativa, com són les organitzacions patronals (3 membres), universitats (3 

membres) i l'Institut d'Estudis Catalans (1 membre), els quals representen un 12,73% de 

la composició CEC. 

Per tant, d'acord amb la normativa vigent és obvi que cal fer una nova configuració del 

Consell d'Educació de Catalunya, a efectes de garantir la representació dels sectors 

realment afectats per la programació general de l'ensenyament no universitari en aquest 

òrgan de consulta i participació. 

En aquest sentit, la LEC considera la comunitat educativa com el conjunt dels sectors 

afectats, directa o indirectament, per la programació general de l'ensenyament no 

universitari. 

Dit això, com s'acaba de precisar, hi ha una part de la comunitat educativa directament 

· afectada per la programació general de l'ensenyament no unlversltari que és la comunitat 

escolar, formada pels col·lectius afectats directament per les polítiques educatives i la 

seva normativa de desplegament, tal com enumera I'art.nç LEC, aquests sectors són: 

- alumnes, 

- mares, pares i tutors/es legals (famílies), 

- personal docent, 

- professionals d'atenció educativa intervinents en el procés d'ensenyament, 

- personal d'administració i serveis, 

- administració local i, 

- en els centres privats, la titularitat del centre. 

D'acord amb les funcions esmentades del Consell d'Educació de Catalunya i d'acord amb 

la naturalesa de la comunitat escolar (o comunitat educativa de centre), aquesta última ha 

de tenir una major representació en el si del CEC per poder garantir la participació efectiva 

dels sectors afectats directament en- la programació general de l'ensenyament no 

universitari i les consultes preceptives sobre assumptes de gran importància per al 

sistema educatiu. 
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ASSOCIACIONS FEDERADES 
DE FAMILIES D'ALUMNES 

DE CATALUNYA 

Per tant, la nostra proposta és que de tots els sectors que conformen el CEC, aquells 

que conformen la comunitat escolar de centre han de representar, almenys, el 70% de 
la composició del Consell d'Educació de Catalunya. l, l'altre 30%, ha d'estar integrat 
per la resta de sectors de la comunitat educativa composada per: L'Administració 

educativa, els Col·legis Professionals de l'àmbit educatiu, Associacionisme educatiu, 

entitats esportives escolars, professionals, empreses i entitats de lleure i professionals, 

empreses i entitats de serveis educatius. 

Lamentablement, a dia d'avui, tenim un CEC dirigit per la mateixa Administració Educativa 

que deixa al marge qualsevol ·intent de ca'nvi en la direcció establerta per aquesta, ja que 

representa un 32,73°/o dels membres. Recordem que el CEC és un òrgan de consulta i. 

participació que ha de garantir la participació efectiva dels sectors afectats en la 

programació general de l'ensenyament no universitari. 

Actualment, el CEC té un total de 53 membres i en l'avantprojecte es presenta una 

composició de 63 membres repartits en els sectors Administracions públiques, Comunitat 

escolar i comunitat educativa. 
/ 

Des de l'aFFaC proposem que la representació en el CEC s'estableixi proporcionalment 

i d'acord amb el grau d'afectació de cada sector. En aquest sentit, la comunitat escolar 

de centres al estar formada pels sectors més afectats ha de representar el 70% de la 
composició del CEC i la resta de sectors de la comunitat educativa han de representar 

el 30% restant. 

Per l'anterior, l'article 2 de l'avantprojecte, relatiu a la composició, ha d'incloure els 

sectors que a continuació es detallen, i que són els que estableix la LEC, així com la seva 

representativitat sobre el conjunt del CEC que s'indica tot seguit: 

Article 2. El Consell d'Educació de Catalunya està constituït pel següents sectors de 

representació, d'acord amb el percentatge de representació indicada: 
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1) Comunitat Escolar, 70% de representació repartida entre els següents sectors: 

a. Alumnes: 10% 
b. Famílies: 10% 
c. Professorat: 10% 
d. Professionals d'atenció educativa: 10% 
e. Personal d'administració i serveis: 10% 
f. Administració local i associacions que els representen: 10% 
g. Titulars dels centres privats concertats: 10% 

. ' 

2) La resta de sectors de la Comunitat Educativa, 30% de representació repartida 
·entre els següents sectors: 
h. L'Administració educativa: 5% 
i. Col·legis Professionals de l'àmbit educatiu: 5% 
j. Associacionisme educatiu: 5% 
k. Entitats esportives escolars: 5% 
l. Professionals, empreses i entitats de lleure: 5% 
m. Professionals, empreses i entitats de serveis educatius: 5% 

Així mateix, cal matissar que, cadascun dels sectors ha d'estar representat 

proporcionalment al ·seu pes dins el sistema, d'acord amb la seva titularitat. Actualment, . 

els centres públics representen un 70% del total del sistema educatiu català i els centres 

privats concertats representen un 30%. 

Entenem que aquesta proporció ha de quedar reflectida dintre de cada sector per evitar 

que els interessos dels centres privats concertats quedin sobre representats en el CEC. Per 

tant, l'article 2 ha de recollir que la titularitat de cada sector quedarà representada 

dintre de cada sector d'acord amb el percentatge que representi en el conjunt del 

sistema educatiu català. Actualment quedaria de la següent manera: 

Comunitat Escolan 

a. Alumnes: 10% 
a. Alumnat de centres de titularitat pública: 7% 
b. Alumnat de centres de titularitat privada: 3% 

b. Famílies: 10% 
a. Famílies de centres de titularitat pública: 7% 
b. Fa'mílies de centre de titularitat privada: 3º/0 
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c. Professorat: 10% 

a. Professorat de centres de titularitat pública: 7°/o 
b. Professorat de centre de titularitat privada: 3°/o 

d. Professionals d'atenció educativa: 10% 

e. Personal d'administració i serveis: 10% 

f. Administració local i associacions que els representen: 10% 

g. Titulars dels centres privats concertats: 10% 

La resta de sectors de la Comunitat Educativa: 
h. L'Administració educativa: 5% 
i. Col·legis Professionals de l'àmbit educatiu: 5% 
j. _ Associacionisme educatiu: 5% 
k. Entitats esportives escolars: 5% 
l. Professionals, empreses i entitats de lleure: 5% 
m. Professionals, empreses i entitats de serveis educatius: 5% 

Finalment, en quant aquells sectors que són aliens a la comunitat educativa, l'aFFaC no 

rebutja la idea que formin part del Consell d'Educació de Catalunya i pensem que és 

important que puguin participar del debat i de la discussió que es doni en el marc del CEC. 

Ara bé, dit això, la realitat és que s'hauria de valorar la seva participació en àmbits 

concrets. Per exempleen comissions, debats específics o grups de treball. O, si més no, 

caldria que poguessin donar la seva opinió, però en cap cas tenir vot en la presa de 

decisions de l'òrgan als efectes de no desvirtuar la seva finalitat. 

B. O ui ha de representar cadascun dels sectors. 

En segon terme, definida la composició dels sectors, cal aprofundir en qui ha de 

representar cadascun dels sectors. En quant a la comunitat escolar, i en relació als 

alumnes, famílies, professors i personal d'atenció educativa i d'administració i 
serveis, cadascun d'aquests col·lectius ha d'estar representat per les federacions, 
associacions, entitats i organitzacions més representatives, és a dir, aquelles que 
aglutinen una major quantitat de persones adherides, ja que és la única manera de 
garantir que realment poden representar de forma efectiva el seu sector. 
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Des de l'aFFaC, volem fer un exercici de responsabilitat i d'acord amb la seva definició, 

representar implica substituir algú en l'exercici dels seus drets, en l'acompliment dels 
seus deures, fent quelcom en lloc seu. l, en aquest sentit, la nostra entitat fa una 
proposta sobre els criteris que cal observar per representació de cadascun dels sectors. 

Per últim, insistim en la necessitat d'eliminar el redactat de l'art. 2.4. "Correspon al 

Govern establir, mitjançant decret, els organismes, entitats i institucions que, en atenció a 

la seva representativitat i sota criteris de proporcionalitat, poden proposar el nomenament 

de membres al Consell d'Educació de Catalunya". 
l 

L'aFFaC està radicalment en desacord amb aquesta previsió. La Llei d'Educació de 

Catalunya (LEC) estableix que la composició del Consell Escolar de Catalunya ha d'estar 

establerta per llei. Per tant, estableix un mandat imperatiu per al govern i el legislador, ja 

que no es pot deixar a mans d'un decret allò que la pròpia Llei d'Educació de Catalunya 

ens està ordenant que es faci mitjançant una llei parlamentària en la que han 

d'intervenir totes les forces polítiques representades a l'hemicicle, ja que l'educació 

no és una política menor. 

QUARTA. Sobre el president 

L'Article 4 de l'Avantprojecte relatiu a "El president o presidenta i el vicepresident o 
vicepresŀdenta" estableix que: 
1. La presidència del Consell d'Eaucacié de Catalunya correspon al conseller o consellera 

competent en matèria d'educació, que la pot delegar, una vegada escoltat el Consell, en 

una persona de les que el componen que tlnçui un prestigi reconegut en el món educatiu. 

2. En el cas de delegació, el càrrec de la presidència del Consell d'Educació de 

Catalunya pot ser retribuït. 

S'entén que la persona que ostenta el càrrec de Conseller d'Educació té funcions i tasques 

diverses i que, per aquest motiu, hagi de delegar part d'aquestes en altres persones. En 

aquest sentit, s'accepta que la presidència del CEC es traslladi a una persona de prestigi 

reconegut en el món eductiu que formi part del propi Consell, prèvia consulta a aquest 

òrgan. 
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El que no es pot acceptar de cap manera és que aquest càrrec sigui remunerat.ja que ens 

trobem davant de membres de la comunitat educativa que participen d'un òrgan de 
consulta i participació que en cap cas pot esdevenir interessat. 

El CEC no pot esdevenir un òrgan on el Govern pugui nomenar un càrrec de confiança a 

canvi d'un retribució econòmica. S'ha de tenir present que els òrgans com el CEC han de 

servir per donar veu a tots els sectors que participen del sistema educatiu i no per col·locar 

a càrrec polítics del partit del Govern. És més, la suplència de la presidència del CEC, per 

al cas de que el Con~eller d'Educació no pugui assistir a les reunions es pot suplir amb la 

vicepresidència, de manera que, no és necessari ni convenient crear càrrecs de confiança 

remunerats en aquest òrgan. 

Per aquests motius, la proposta de l'aFFa·c és eliminar el redactat de l'article 4.2. 

CINQUENA. Sobre L' Organització i Funcionament del Consell d'Educació de Catalunya 

Per poder participar de forma efectiva i equitativa en aquest òrgan de consulta i 

participació és necessari establir quines són les regles del joc. L'Avantprojecte de Llei de 

Composició del Consell d'Educació de Catalunya torna a deixar a mans de l'executiu i els 

membres del CEC, les normes d'organització i funcionament. . 
Tanmateix, des de l'aFFaC, pensem que cal aprofitar l'avinentesa de la redacció de la llei 

per a establir la regulació d'aquest òrgan de consulta i participació, doncs una altra cosa 

suposaria un retrocés en la qualitat de la norma, ja que no dota de· la seguretat jurídica 

necessària als agents directament afectats per la programació general de l'ensenyament. 

La proposta de l'aFFaC és que cal mantenir la Comissió Permanent, però aquesta ha 
d'estar composada estrictament pels membres de la comunitat escolar únicament, ja que 
són els sectors directament implicats en la totalitat de les matèries que aplega l'art. 171.2 

i 171.3 LEC i són els grups directament afectats per la programació escolar, la normativa 

sobre organització i funcionament dels centres educatius, la ordenació general del 

currículum, la construcció d'edificis educatius, el finançament del sistema educatiu, el 

· sistema de beques, etc . 
..... . · , . 
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Temes de caràcter essencial per al sistema educatiu que han de permetre la intervenció i 

la participació d'aquells sectors que es veuen directament afectats per la presa de 

decisíons polítiques en el seu dia a dia, com són els alumnes, les famílies, el professorat 

i els-serveis educatius. 

l, insistim, en la Comissió Permanent, l'han de composar els membres dels sectors 
que pertanyen a la comunitat escolar i, dins d'aquests, les entitats o organltzaclons 
més, representatives, de manera que es garanteixi la participació efectiva del sector 
que. representa. 

l, deixar per al funcionament del Plenari, la intervenció de la resta de sectors de la 

Comunitat Educativa, establint si es vol altres comissions sobre temes d'importància 

cabdal en el sistema educatiu, com per exemple: Una Comissió d'inclusiva o de 
Segregació, en la que cal i és positiva la intervenció de la resta de sectors. 

D'altra banda, també es podria establir un procediment per crear comissions de caràcter 
temporal sobre temes concrets d'actualitat o conjunturals que puguin liderar les entitats 

que fan part del CEC. Aquesta també seria una mariera 'de garantir la participació de certs 

sectors específics en el seu àmbit particular i podrien aportar la seva expertesa per generar 

un treball que després es podria sotmetre a l'aprovació del Plenari. l, corn a altres fórmules 

es podrien crear jornades de debat sobre temes concrets .. 

Belén Tascón Alonso 
Presidenta de l'aFFaC 

Barcelona, 8 d'octubre de 2021 
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