Acta Assemblea Ordinària 16/12/2021

ACTA 1ra ASSEMBLEA ORDINÀRIA del curs 2021-2022 (16/12/2021)

Reunió telemàtica el 16/12/2021, a les 17:30h
Assistents: TOTAL PARTICIPANTS (membres socis i no socis de l’AFA):
48 Assistents enregistrats al formulari d’assistència, entre els quals hi consten:
•
Membres de la Junta presents: Carme Poll (presidenta), Magalí Ronconí (vice-presidenta), Gemma Abad (secretaria), Cristina
Ferro (tresorera), Hanan Marcos (vocal) i Agnès Reygosa (vocal)
•
Membres comissions: Maria (Festes), Francesc (Web), Marta (Reglament), Ana (Extraescolars), Jesús (Escola de Famílies), Diego
(Migdia), Jean Louis (Secundària), Paola (Gegants)
•
Membres grups de treball. Alex (revolta escolar)
•
Membres suggeriments socis/famílies. Enric (Bicibús), Joan Caba (Pressupostos Participatius)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior del passat dia 17 de Juny de 2021
Presentació del tancament econòmic del curs 20-21 i aprovació
Presentació de les comissions, els seus pressupostos i projectes: web i comunicació, escola de famílies, espai migdia (menjador),
extraescolars, festes, obres, reglament, gegants, secundària. Presentació del grup de treball de Revolta Escolar
Exposició de la Junta: Subvencions (tancament i justificació) i acompanyament i traspàs a la nova junta. Aprovació dels pressupostos
Aprovació de la quota pel curs 2022-2023
Presentació de candidatures a Junta i aprovació nova Junta pels cursos 2021-2024
Suggeriment dels socis: Bicibús i Pressupostos Participatius. Aprovacions.
Precs i preguntes

Carme dona la benvinguda i agraeix a la comissió de comunicació que s’ha adaptat a la reconversió a telemàtica en temps record. Gràcies
també a les comissions per ajustar els seus pressupostos davant la crida de la Junta i presentar els seus projectes en temps record.
Es fa una explicació recordant com funcionarà l’assemblea, s’explica com usar el xat (només per demanar torns de paraules i votacions),
com apuntar l’assistència en el link que sortirà en el xat i que ha de ser de cada un dels membres que es connectin, encara que siguin de la
mateixa família, i es demana que tothom silenciï els micròfons i només els obrir per parlar quan se li doni el torn de paraula. També que al
final de tot s’obrirà un espai pels torns de precs i preguntes. Durant la reunió, anem recordant aquests aspectes.
Es demana brevetat i bon us del mitja i el xat.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA 17/06/2021
Gemma fa la presentació i recorda que la última assemblea va ser l’assemblea ordinària del 17 de Juny de 2021 i que l’Acta la vam penjar
a la web. En aquella assemblea es va aprovar l’acta de l’1 de Juny 2021, la Junta va informar sobre les subvencions i la renovació de la Junta
per enguany. Es va aprovar l’apadrinament de les famílies de EI3 i també la creació de la comissió de Secundària. També es va fer el
tancament de comissions i grups de treball. Per últim es va aprovar el balanç i tancament econòmic del curs 2020-2021.
S’explica que la votació es farà a través d’un enllaç que es penjarà, per cada votació, al xat. Es demana que cadascú tingui a mà el seu codi.
Es recorda que només poden votar els socis/es i només aquells que han rebut els codis.
VOTACIÓ: S’aprova pel 91.2 % dels vots l’acta del 17 de Juny de 2021 (SI 31 / NO 0 / ABSTENCIO 3 / 34 vots vàlids / 2 vots nuls)

2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL TANCAMENT ECONÒMIC DEL CURS 2020-2021
Gemma fa la presentació del tancament econòmic. Explica que el tancament fa a 31 d’agost del 2021. El registre és de 179 socis amb un
total d’ingressos de 6260€. Com a ingressos també han entrat les dues subvencions que es van demanar. En total hi ha hagut ingressos per
valor de 9760€. Les despeses han pujat fins a 8082,95€
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VOTACIÓ: S’aprova pel 94,6% dels vots el tancament econòmic dels curs 20-21 (SI 35/ NO 0 / ABSTENCIO 2 / 37 vots vàlids / 3 vots nuls)

3. PRESENTACIÓ DE LES COMISSIONS, ELS SEUS PRESSUPOSTOS I PROJECTES:
Magalí va donant pas a les comissions:
•

COMISSIÓ DE WEB I COMUNICACIÓ. Exposa Francesc
o Fins ara han creat la nova web i han iniciat el treball sobre imatge visual a partir del logotip aprovat l’any passat.
o Per aquest curs es plantegen millorar i mantenir la nova web perquè hi ha coses que volen millorar i fer-la més activa,
també dinamitzar activament el Twitter i gestionar la imatge visual (amb cartells, bon ús de imagotip...)
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 99€ pel l’aplicatiu “Elementor pro” per millorar la web i 100€ pel material
d’impressió. El total pressupostat és de 199€

•

COMISSIÓ DE ESCOLA DE FAMÍLIES. Exposa Jesús
o Durant el curs 2020-2021 es quan van començar a activar la seva tasca i van fer tres xerrades telemàtiques.
L’alimentació dels nostres fills (Marina Llobet), les tres lliçons que hem d’aprendre com a pares (Assumpció Salat) i si
no et veus a tu, no podràs veure al teu fill/a (Jenny Moix).
o Aquestes xerrades encara estan disponibles al nostre canal (codi QR)
o Aquest curs la comissió ha crescut i estan molt contents. Volen fer moltes coses i intentar fer coses presencials si la
situació ho permet. Per aquest curs 2021-2022 es planteja fer una enquesta online a les famílies per consensuar els
temes amb més demanda. Amb un apartat també pels nous suggeriments.
▪
Salut mental a la infància: Projectes comunitaris (La Marató)
▪
Educació sexual i prevenció d’abusos
▪
Convivència amb la diversitat funcional
▪
Acompanyament en l’ús de les pantalles i les xarxes
▪
Educació emocional
▪
Incentivar la lectura a la infància
o A més d’això, de les activitats concretes sobre temàtiques concretes, la comissió també vol obrir altres projectes
transversals i obertes, pel dia a dia de l’escola. Per això té el projecte de la biblioteca de famílies.
o I també obrir la possibilitat de rebre propostes de tallers/trobades facilitades per les famílies (taller de manteniment
de bicicletes, informació actualitzada sobre vacunes, habilitats parentals de criança positiva i respectuosa, autocores
en salut...)
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 750€. Si es pot cobrir part amb una subvenció com l’altre any seria genial per
disminuir aquest pressupost.

•

COMISSIÓ ESPAI MIGDIA (MENJADOR). Exposa Diego
o La comissió comença explicant que és el que ha fet durant el curs 20-21:
▪
Tastets trimestrals i conèixer la nova cuina
▪
Reunions amb cuina justa per tractar els temes que afecten la cuina
▪
Comunicacions amb l'empresa cuina justa per fer suggeriments als menús que proposen.
▪
Negociacions de la renovació del contracte amb cuina justa per 1 any. Es quelcom que es va aprovar en una
assemblea per renovar contracte.
▪
Reunions amb esguard per coordinar l'espai migdia.
▪
Promoure un taller en l'espai migdia d'elaboració d'un menú pels alumnes de 4t, 5e i 6e. Amb la col·laboració
d’Esguard i Cuina Justa.
o A continuació exposa quins son els objectius i que volen fer aquest curs 21-22:
▪
Tastets trimestrals i conèixer el nou cuiner Samuel
▪
Reunions periòdiques amb cuina justa i esguard per treballar en relació als temes que afecten l'espai migdia
▪
Promoure una alimentació saludable (Realitzar una xerrada/taller d'esmorzars saludables per a progenitors i
infants)
▪
Promoure que els alumnes de cicle superior realitzin tallers de menjar saludable durant l'espai migdia
▪
Organitzar que un membre de les famílies d’alumnes de l'escola puguin realitzar el tastet del menú escolar
▪
Treball sobre la possibilitat d’establir pícnic a les sortides de dia complet, perquè és una inquietud que ha
arribat de les famílies i ho han de desenvolupar juntament amb l’escola.
▪
Tornar a establir la mesura de servir-se a ells mateixos al menjador que amb la COVID s’havia perdut. La
intenció es recuperar la autogestió i regulació del menjar.
▪
Avaluar els menús per fomentar el menjar saludable, la sostenibilitat i la proximitat (reduir els processats,
disminuir la proteïna animal per la vegetal, augmentar la varietat de cereals)
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 500€ per la xerrada o taller d’esmorzars saludables

•

COMISSIÓ DE EXTRAESCOLARS. Exposa Ana
o La Comissió explica quin és el que han fet durant el curs 20-21:
▪
Treballar conjuntament amb l’Esguard per configurar l’oferta d’activitats extraescolars. Es recorda que és
Esguard qui gestiona tota la oferta de les activitats, qui les coordina, qui s’encarrega de les inscripcions...
▪
Es va fer un sondeig a les famílies perquè tothom pogués proposar activitats i veure les que la comissió
proposava també. Van sorgir fruit del sondeig 16 activitats, de les quals actualment estan tirant endavant 10.
▪
Seguiment d’inscripcions d’extraescolars. Es tornar a remarcar que es Esguard qui ho gestiona
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o
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o

o

▪
Seguiment del casalet mes de juny.
▪
Homologació casal d’estiu.
Els criteris que ha tingut presents la comissió a l’hora de presentar les activitats han estat:
▪
#AnglesolaStyle, es a dir, seguint la línia pedagògica de l’escola amb qui la comissió ha fet reunions
periòdiques conjuntament amb l’Esguard.
▪
Mantenir els divendres lliures i que P3 només fes piscina a partir del segon trimestre per tenir temps a la seva
adaptació. Son exemples de la coordinació amb l’escola.
▪
Oferir un Planning variat d’activitats en funció de l’edat i el dia de la setmana. No ha estat gens fàcil quadrar
la graella d’oferta d’activitats perquè s’ha hagut de tenir en compte de repartir bé la oferta entre els dies i
segons les comunitats o grups d’edat, intentant que activitats del mateix estil no estiguessin el mateix dia...
Per aquest any, el que la comissió vol fer és:
▪
Visites a les activitats extraescolars. És una novetat que s’ha implantat enguany per tal d’apropar-se a les
activitats i veure si tot funciona. A més la Jenny ho coordina tot i esta molt en contacte amb les famílies. Es
qui gestiona també el correu de les Extraescolars d’Esguard. Sempre esta oberta i disposada a donar resposta
i de manera rapida. El que fem amb aquestes visites a les activitats és verificar que es compleix
l’#AnglesolaStyle. La comissió hi estarà a sobre i seguirà fent les visites ja iniciades.
▪
Comprar materials. Enguany només s’ha pogut comprar un armari per guardar el material de robòtica i jocs
de taula però s’ha de comprar encara el material per circ i batucada.
▪
Seguir la coordinació amb Esguard. La comunicació amb ells es fa via mail i a través del representant de la
comissió per temes més urgents.
▪
Es vol fer qüestionaris de valoració per saber quina és la opinió de les famílies usuàries de les activitats
▪
Fer el seguiment de casalet i casal d’estiu com cada any i tirar endavant la homologació del casal d’estiu 2022
▪
La comissió vol intentar fer el casal de setembre a l’escola i no haver de fer-ho en una altre escola. Perquè
ara ja som grans i potser ja es pot fer. Es vetllarà perquè així sigui.
▪
Es vol avançar les inscripcions d’estraescolars al mes de Juny. Fins ara no ha estat possible però per enguany
s’intentarà que si es puguin fer al Juny.
▪
I es vol fer una festa de les extraescolars per fer un tastet de les activitats ofertades i que es coneguin les
activitats. No es un festival de final de curs sinó per veure que és el que es vol fer a l’escola.
Aquest any la comissió s’ha trobat amb una realitat inesperada i és que Esguard ha hagut de subcontractar molt
personal en empreses de fora. Segurament ha estat així perquè encara son petits i no tenen una borsa prou gran encara
amb monitors que puguin fer el tipus d’activitats ofertades. Aquest any la comissió s’ha trobat amb aquesta realitat
que no s’esperava i el que es vol és intentar evitar tot això. perquè això dificulta el #AnglesolaStyle i el que ens genera
dificultats.
El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 250 € per material de circ, 400€ per material de batucada, 200€ per altres
despeses. En total 850€

•

COMISSIÓ DE FESTES. Exposa Maria
o La missió de la comissió de festes és facilitar espais on fomentar fer escola i comunitat entre totes, així com vincularnos, com a AFA, al teixit social i cultural del barri
o Les activitats programades pel primer trimestre del curs son:
▪
Mercat solidari (18 des 21). La finalitat és aconseguir una recapta econòmica per a la Marató 2021 que tracta
sobre la Salut Mental. Pel mercat es recolliran joguines, roba, material infantil durant els dies 13 al 16 de
desembre. Estaran a un preu molt baix. També es farà el sorteig d’una panera i es faran activitats per nens.
▪
Recollida d’aliments (13 al 16 des 21). Com cada any es farà la recollida d’aliments per la xarxa d’aliments de
les corts.
o Les activitats programades pel segon trimestre del curs son:
▪
Festa del 1r aniversari de l’edifici de l’escola (29 gen 22). Es faran activitats infantils (jocs gegants, gincama...)
i es faran servir gots reutilitzables amb el logo de l’AFA
▪
Carnestoltes (26 feb 22). Participarem de la rua del barri de les Corts
▪
Recollida d’aliments (28 al 31 març 22). Com cada any es farà la recollida d’aliments per la xarxa d’aliments
de les corts.
▪
5e Xocolatada solidària per la investigació del càncer infantil (1 abril 22). Com cada any es farà la xocolatada
per recaptar diners per Sant Joan de Déu.
o Les activitats programades pel tercer trimestre del curs son:
▪
Recollida d’aliments (13 al 16 juny 22). Com cada any es farà la recollida d’aliments per la xarxa d’aliments de
les corts.
▪
Festa final de curs (18 juny 22). Hi haurà activitats infantils (jocs de gegants, gimcana...), animació, i el
tradicional esmorzar pels professionals del centre (equip de mestres, suports, conserge, neteja, monitores...)
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 130€ per la Marató, 1500€ per l’aniversari d’un any a l’edifici, 100€ pel carnaval,
150€ per la xocolatada solidària, 2000€ per la festa de final de curs i 600€ pels gots reutilitzables amb el logo. El
pressupost total és de 4480€. Aquest pressupost comenten que l’han de retocar perquè no es poden gastar el
pressupost de l’AFA en festes i son conscients. L’han de reajustar.

•

COMISSIÓ DE OBRES. Maga explica que la comissió va néixer amb el propòsit de fer el seguiment de les obres de l’edifici nou i
ara que ja està casi tot acabat, potser és el moment de replantejar com reconduir la tasca d’aquesta comissió. Jean Louis membre
de la comissió comenta que vol fer seguiment de com acaba l’edifici i com aconsegueixen els permisos i la llicència d’activitat.
I a més es vol ampliar la seva tasca a lo que seria l’entorn escolar. Al respecte d’això la Maga diu que més endavant el grup de
treball de Revolta escolar potser comenta alguna cosa.
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•

COMISSIÓ DE REGLAMENT. Exposa Marta
o S’explica que durant el curs 20-21 la comissió:
▪
Va presentar una proposta de reglament de règim interior de l’AFA
▪
Es va enviar a les famílies de l'escola. I s'inicià un període d'esmenes.
▪
Es van incorporar al reglament aquelles esmenes que es van considerar oportunes i es portaren a votació
aquelles que no, a una junta extraordinària.
▪
En junta extraordinària la comissió va plantejar les esmenes que s'havien plantejat, els arguments perquè no
s'havien incorporat i es varen votar pels assistents a la junta.
▪
Es va aprovar per majoria el reglament de règim intern que està publicat a la web de l’Afa
o L’objectiu per aquest curs será modificar el Reglament de Règim Intern quan es requereixi d’acord amb el procediment
establert en el propi reglament
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 0€

•

COMISSIÓ DE GEGANTS. Exposa Paola
o La comissió explica quina és la missió que té per enguany:
▪
Les famílies de la Comissió volen fer ballar els gegants a totes les Festes tant en l’horari lectiu com fora.
▪
Es coordinaran amb la Comissió de Festes i també amb les Entitats de Cultura del barri, per a ser presents i
sumar-nos a la vida cultural i les tradicions de Les Corts.
▪
Volen apropar aquesta tradició dels Gegants i altres expressions de la Cultura Popular i Tradicional de
Catalunya a tota la comunitat educativa i a les famílies de l’Escola.
▪
Volen treballar amb música, tabalers, graellers...i formar una colla gegantera. Introduir danses tradicionals
perquè els gegants i les famílies ballin.
o Les activitats que proposen son:
▪
Trobades en Família per aprendre a fer ballar els Gegants. Intentar fer trobades obertes al llarg del curs per
cohesionar la colla de gegants.
▪
Participar a les Festes de l’Escola en horari lectiu i de l’AFA
▪
Coordinació amb Comissió de Festes i Grup de Tabalers . Potser també amb la activitat extraescolar de
tabalada
▪
Participar en les Festes del Barri i Ciutat
▪
Festa Major de Les Corts a l’Octubre (aquest any s’ha fet una exposició enlloc de un cercavila), Festes de la
Laia (febrer), Carnestoltes, Sant Jordi,...
▪
Organitzar tallers per a famílies de Dansa i Música Tradicional (hi ha un grup de pares que s’estan engrescant
en fer un grup graller).
▪
Elaborar un document de Funcionament de la Colla Gegantera d’Anglesola.
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 0€ per les trobades i assajos, 0€ per la participació a festes d’Escola i AFA, 0€
per la participació en festes de Barri i ciutat, i un total de 715€ per la cohesió de la colla (150€ reparacions i millores,
350€ per taller de danses tradicionals de 10h, 100€ per taller de sardanes, 100€ per vestuari (mocadors) i 15€ per
badges de la colla, unes 100 unitats)

•

COMISSIÓ DE SECUNDÀRIA. Exposa Jean Louis
o La comissió de secundària és una comissió aprovada l’any passat i que tot just arranca enguany com a nova
o El que pretén aconseguir aquest curs 21-22 és:
▪
L’escola es va reunir amb consorci i membres de la comissió per poder fer un institut escola Anglesola que
donés continuïtat al nostre projecte. Però al final el consorci va decidir que l’institut escola fos per l’escola
Les Corts. Actualment hi ha 2 instituts escrits a l’escola (Les corts maternitat i Pedralbes). L’escola creu que
el Pedralbes és el que millor s’ajustaria al model educatiu.
▪
Informar, acompanyar i assessorar a les famílies en el procés de preinscripció 2022 als instituts adscrits a
l’escola Anglesola.
▪
Continuïtat del pla educatiu escola Anglesola amb instituts adscrits
o El pressupost pel curs 2021-2022 és de: 0€

PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TREBALL: REVOLTA ESCOLAR. Exposa Alex
•

•

La missió del grup de Treball de Revolta Escolar, que va néixer l’any passat per un grup de famílies sòcies i no sòcies, és
o Vehicular a l'escola les accions envers la #RevoltaEscolar que es realitza a moltes escoles de Barcelona i altres.
o Organitzar, difondre i participar en les accions de la #RevoltaEscolar.
o Participar de les accions que es plantegin com a AFA per afavorir uns voltants de l'escola menys contaminats, amb
menys trànsit i més vivibles, vetllar per la pacificació...
o Participar d'altres iniciatives del grup de revolta i comissions afins que treballin temes de pacificació i similars (obres,
bicibus).
Les accions que el grup va fer el curs 20-21 van ser:
o Talls periòdics C/ Numància #RevoltaEscolar del que es fa difusió a famílies i que ha ajudat molt.
o Participació en varies reivindicacions afins a aquest tema com:
▪
Procés participatiu de pacificació C/ Europa que més endavant s’explicarà
▪
Participació en Millorem les Escoles per millorar els entorns de les escoles
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▪

•

Peticions de millora (carril Numància, busos Hife, parkings bici,...). El carril Numància s’ha aconseguit a mitges.
La segona petició de la parada HIFE encara no s’ha resolt i hi ha una promesa incomplerta, però pressionant
s’ha aconseguit que es faci l’any vinent tot i que s’ha de seguir pressionant. I respecte al parking de bicicletes
també s’ha aconseguit (hi ha nou anclatges nous al voltant de l’escola)
▪
Entrevistes a mitjans, contactes polítics, reunions ajuntament...
Les accions que el grup té previstes per aquest curs 21-22 son:
o Participació en #RevoltaEscolar. Tornar als talls del carrer de manera mensual perquè es fàcil i visible, lúdica.
o Participació en processos participatius i de pressió a Ajuntament / grups polítics per aconseguir més millores
o Com son pocs al grup i hi ha altres grups organitzats per fer coses similars i amb objectius comuns creiem que estaria
bé fer una repensada de com reorganització i centralitzar tot aquest tema dins l'escola. Podria replantejar-se el reordenament de la comissió d’Obres / Bicibus / processos participatius....i sumar més membres... creant així un grup de
treball potent. Creuen que s’ha de fer una repensada.
o També si ens constituïm com a comissió podrem optar a pressupost.

4. EXPOSICIÓ DE LA JUNTA:
Carme fa l’exposició dels punts que la Junta vol comentar que son:
SUBVENCIONS:
L’any passat es van presentar dues subvencions que van ser aprovades. Aquest any seria bo que les comissions participessin en el redactat
de les subvencions i projectes.
•
Subvenció “Projecte Pati”. Es van demanar 2500€ i l’AFA aporta els altres 2500€. Amb els 5000€ totals s’ha construït el rocòdrom
al pati de dalt amb l’empresa PETIT MIKU.
•
Subvenció “Projecte Activitats AFA”. Es van demanar 1000€ i l’AFA aporta els altres 1000€. Amb els 2000€ totals s’han organitzat
festes i xerrades
•
La Junta actual es compromet a fer-se càrrec de la tramitació de la justificació de les dues subvencions.
ACOMPANYAMENT I TRASPÀS A LA NOVA JUNTA.
El mandat de la Junta actual ha acabat després de dos anys i cal renovar-la. Segons el RRI aprovat l’any passat el mandat serà pels propers
3 anys. La Junta actual es compromet a fer l’acompanyament de la nova Junta per tal d’ajudar-la en tot el que els calgui per iniciar el seu
mandat. També es compromet a fer el traspàs de tota la informació i documentació.
PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PEL CURS 2021-2022
Gemma presenta el pressupost pel curs 2021-2022. Hem recollit els pressupostos de les comissions i posat en comú. I s’ha contactat amb
les comissions per avisar que també es necessari rebre ingressos d’altres maneres per no comptar només amb els ingressos dels socis
perquè només n’hi ha hagut 128.

Torn de precs i preguntes:
•
•
•

Pregunta si se sap el número de famílies de l’escola. Es contesta que no, que només sabem el número d’alumnes. Però la
participació de les famílies de les comunitats de mitjans i grans és menor que la de petits i criem que seria necessari repensar
com es pot augmentar el número de socis, i buscar com incloure totes les famílies.
Pregunta al respecte del pressupost de comunicació on es troba a faltar el cos del domini i de Hosting. S’explica que no està inclòs
perquè l’escola te wordpress amb un domini propi i l’AFA penja de l’escola amb un subdomini.
Es fa una reflexió al respecte de que la web no compleix la nova llei de protecció de dades, pel format, perquè no apareix
informació de cookies, etc... Com a Junta ho anotem per revisar.
Pàgina 5 de 7

Acta Assemblea Ordinària 16/12/2021

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Pregunta sobre si els pressupostos presentats ara son els que ara es votaran? Es respon que si, que com a Junta els hem presentat
perquè ho hem de fer però que ja hem exposat el que comporta aquest pressupost i que hem parlat amb comissions perquè amb
les seves propostes de pressupostos el pressupost general no era viable. Es contesta a Junta dient que es creu que és un risc
aprovar un pressupost contant amb una subvenció que no es té i amb uns pressupostos de comissions on només festes ja
consumeix els ingressos de socis. La Junta recull aquesta inquietud i la entén, que de fet ja ho ha exposat així i per això ha parlat
amb les comissions per fer els re-ajustos pertinents.
Marc membre que es presenta a la nova Junta intervé dient que proposa no votar aquests pressupostos i emplaçar a fer uns
pressupostos millors i aprovar-los en una assemblea extraordinària.
Es pregunta des de una comissió que si no s’aprova el pressupost que es fa si es tenia pendent de comprar alguna cosa? Perquè
hi ha comissions que han de poder comprar tot el material i no es poden esperar a una extraordinària. Fer això aturaria tot el
treball de les comissions.
La Junta intervé comentant que el pressupost no el presenta la Junta pròpiament, sinó que el que fa la Junta al configurar el
pressupost és incloure les propostes de pressupostos pels projectes de les comissions . S’aclareix de nou que no és la Junta qui
decideix els pressupostos generals perquè no li pertoca a ella fer-ho, només presentar-lo acord amb els pressupostos de les
comissions.
Es proposa ja un dia d’assemblea extraordinària, que sigui el dijous dia 13 de gener, perquè si es fa més tard no s’estarà a temps
de presentar les subvencions. Una altre proposta que es fa és votar els pressupostos però amb el condicionant de esperar una
mica per veure si ens donen la subvenció i s’intenta fer el reajust del que s’ha parlat per part de les comissions.
Alba, membre que es presenta a la nova Junta intervé i proposa optar per l’opció plantejada de fer una assemblea extraordinària
pel tema de pressupostos i pel que es comenta a la assemblea sobre la repensada de fusionar obres, bicibus, revolta...
Després del debat intervé festes i demana modificar els seu pressupost per poder desencallar i aprovar els pressupostos que avui
es plantegen.
També ha sorgit la idea de d’aprovar els pressupostos sense la partida de festes.
Una altre proposta que es torna a llençar es votar amb els següents condicionants:
o Votació SI: Que s’aproven els pressupostos però no es farà la despesa fins que la subvenció estigui aprovada i tenint en
compte el condicionant no només de la subvenció sinó també de que la despesa no es tiraria endavant
o Votació NO: vols extraordinària amb nous pressupostos
Al final es refà el pressupost amb la nova intervenció de festes que disminueix la seva partida

VOTACIÓ: S’aprova pel 86,7 % dels vots els pressupostos del curs 21-22 (SI 26/ NO 1 / ABSTENCIO 3 / 30 vots vàlids / 4 vots nuls)

5. APROVACIÓ DE LA QUOTA PEL CURS 2022-2023:
Gemma comenta que fins ara la quota vigent era la de 35€ anuals per família i que la Junta proposa continuar amb la mateixa quota pel
curs 2022-2023.
VOTACIÓ: S’aprova pel 100 % dels vots la quota pel curs 22-23 (SI 31 / NO 0 / ABSTENCIO 0 / 31 vots vàlids / 4 vots nuls)

6. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A JUNTA I APROVACIÓ DE LA NOVA JUNTA PELS CURSOS 2021-2024:
La Junta dona pas als candidats a nova Junta perquè expliquin el seu projecte. Recordem que les candidatures es van penjar a les entrades
de l’escola i que als membres socis se’ls va enviar per email.
Miri, la presidenta de la nova Junta que es presenta comenta que el que volen és seguir amb el projecte de l’AFA, seguir treballant amb les
comissions, comenta que per la candidatura l’AFA son famílies totes iguals i que tots ens hem de moure per la igualtat i treballar pel bé
comú pels infants. La resta de coses a fer diu que ho han de començar a treballar i veure que hi ha, fer coses per augmentar el número de
socis, modificar el tema dels pressupostos i la resta de coses ja les aniran parlant. I dona les gràcies a la feina feta per la actual Junta i son
conscients de que ha estat dur.

VOTACIÓ: S’aprova pel 60,7 % dels vots la candidatura de la nova junta (SI 17 / NO 5 / ABSTENCIO 6 / 28 vots vàlids / 4 vots nuls)

7. SUGGERIMENTS DELS SOCIS / FAMÍLIES:
•
BICIBÚS. Exposa Enric (s’explica a continuació del grup de revolta escolar)
o La idea sorgeix d’un grup de famílies que veu en el desplaçament en bicicleta un medi de transport:
▪
Pedagògic: Per l’aprenentatge a través de la iniciativa i la implicació
▪
Sostenible: Pel desplaçament amb petjada climàtica zero
▪
Saludable: Perquè es font d’esport i d’exercici
o La idea del Bicibús promou canvis en cadena: Dona seguretat als infants que circulen amb bicicleta de camí a l’escola,
promou el canvi cap a una mobilitat sostenible davant l’emergència climàtica, adquireix noves habilitats i més
autonomia personal, i per últim millora la salut i el rendiment escolar dels infants.
o Hi ha diferents estructures de com fer el transport. Com es un grup petit, de tots el que més encaixaria és el Bicibus
familiar que consisteix en dos familiars que fan de motor cua i motor cap, i al mig d’aquest hi van els familiars adults
amb els seus infants.
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Se’ns explica el trajecte que faria el Bicibús una mica en funció de on viuen les famílies que ho estan mobilitzant ara i
es visualitzen uns vídeos. Per últim i per fer el tancament, la idea del Bicibús és una idea de 0% emissions i 100%
emocions.
Volen que l’AFA aculli sota el seu paraigües la iniciativa perquè l’activitat del bicibus passi a formar part de les activitats
de l’AFA perquè quedi amparat per la responsabilitat civil.
La Junta intervé dient que s’ha de treballar una mica el tema i com es constitueix. Perquè acollir-se sota el paraigües
de l’AFA en aquest tema implica varies coses com que s’ha de ser soci.... També s’apunta que en un curs de la FAPAC
sobre cobertures i assegurances i responsabilitats... L’assegurança per ser federats de fapac es únicament de
responsabilitat civil i no cobreix accidents perquè les nostres activitats on pot haver accidents estan sota el paraigües
de l’Esguard, la seva pòlissa, i és nominal. Per tant s’ha d’estudiar una mica el tema.
La votació es planteja perquè necessiten una acta on es vegi que l’AFA aixopluga la iniciativa per poder començar a
investigar com es fa, de quina manera, demanar informació, organitzar-se... EL primer pas es necessari per tirar
endavant el projecte.

VOTACIÓ: S’aprova pel 85,7 % dels vots que l’AFA aculli sota el seu paraigües la iniciativa del Bicibús (SI 30 / NO 3 / ABSTENCIO 2 / 35 vots
vàlids / 4 vots nuls)
•

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Exposa Joan Caba.
o La proposta del 2020 va ser peatonalitzar el carrer Europa-Anglesola amb urbanisme tàctic per a integrar els nous
equipaments i el parc amb el centre de Les Corts.
o Protegim les Escoles es va engegar per peatonalitzar amb urbanisme tàctic el carrer Anglesola i part del carrer Europa
o En els pressupostos participatius 2021 la proposta es refà per a fer una nova plaça a Les Corts i acabar el que ha deixat
fora el Protegim les Escoles. El pressupost és de 260.000€. La nostra es una proposta guanyadora.
o Proposta del ajuntament d’afegir 200.000€ més. Així que el total del pressupost és de 460.000€. El que es vol fer és el
projecte plaça amb urbanització definitiva, executar la fase 1 completant-la a mitjans de 2023. I per la pròxima
legislatura, si hi ha acord, s’executaria la fase 2 per convertint-lo en una plaça i la intenció és de convertir en
urbanització definitiva el protegim les escoles.
o Com volem que sigui la plaça:
▪
Integrada al Barri
▪
Inclusiva per a infants, gent gran, gènere..
▪
Oberta, sense gaires objectes
▪
Arbrada i ombrívola (refugi climàtic)
▪
Porta al barri i als equipaments escolars.
o Proposta de l’AFA:
▪
Executar en fase 1 una part de la plaça
▪
Completar en fase 2 la plaça
o Pregunta: us heu plantejat un canvi de sentit del carrer Segalar (parc nou de Xiroi) per baixar el nivell de trànsit? En tot
aquest plantejament s’ha tingut en compte els aparcaments? L’ajuntament tindrà en compte això perquè els veïns
puguin circular. I respecte al trànsit de Segalar, l’Ajuntament el posa en aquesta direcció perquè sinó hi hauria transit
passant.

VOTACIÓ: S’aprova pel 84,8 % dels vots les premisses per a la nova plaça de les corts dels pressupostos participatius (SI 28 / NO 2 /
ABSTENCIO 3 / 33 vots vàlids / 4 vots nuls)
La Junta informa que aquest any membres de l’escola s’han incorporat a les comissions de l’afa per tal de tenir encara una col·laboració i
coordinació millor. A Extraescolars hi ha la Migdalia, a Escola de famílies la Esther, a Espai migdia el Toni i després Nelo, Sonia i Marti a
festes

8. PRECS I PREGUNTES:
•
•

Es comenta que UBAE fa una extraescolars per Nadal a Anglesola.
Es comenta sobre la importància de treballar plegats des de les comissions i la comissió d’Extraescolar, com ha vist que gegants
parlava de fer grup de gralles, de tabalada...doncs creu que podrien tirar endavant el seu projecte amb extraescolars.

Moltes gràcies.
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