ACTA 2A ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 21-22
Data: 17 de març de 2022 | 17h a 19h
Tipus: Presencial

Assistents
53 participants presencials i 7 participants que deleguen el seu vot, tots i totes sòcies de l’AFA,
entre els quals hi ha:
- Membres de la Junta: Mari Carmen (presidenta), Paola (vicepresidenta), Marc (secretari),
Estela (tresorera) i Alba (vocal)
- Membres de les comissions que exposen: Maga (Comissió espai migdia), Ana (Comissió
d’extraescolars) i Àlex (Revolta escolar).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de l’assemblea ordinària de 16 de desembre de 2021
2. Comissió d'espai migdia: proposta de canvi de proveïdor de menjador (Cuina Justa)
3. Comissió d’extraescolars:
a. Proposta de contractació de casal d’estiu per la setmana del 29 d’agost al 2
de setembre.
b. Proposta d’una nova activitat: batucada familiar
4. Propostes de la Junta:
a. Proposta de domiciliació bancària dels rebuts de renovació de la quota de
l’AFA
b. Incorporació dels i de les alumnes de 6è i 5è en les festes de l'AFA per a què
puguin subvencionar-se les colònies de 6è
c. Fer una cursa o caminada familiar solidària (curs 2022-23)
d. Participació en els Premis aFFaC 2023
5. Explicació de la nova comissió que fusiona la Comissió d’obres i la Revolta escolar
6. Escola en català: possible participació com a AFA en la defensa de l’escola en català
en els actes que es facin al respecte.
7. Taula d’habitatge de Les Corts: explicació de què és i la possible participació de l'AFA
en el manifest de la Taula d'habitatge.
8. Precs i preguntes

1. Aprovació acta anterior Assemblea de 16 de desembre de 2021
Votació: Queda aprovada amb 54 vots a favor i 1 abstenció. La resta de vots no s’han exercit.

2. Comissió espai de migdia
La Maga exposa la valoració de Cuina Justa, que no ha estat molt positiva de cara a la renovació
del contracte.
El servei ha sortit bé i no ha repercutit en el menjar dels infants però comenta el següent:
- Cuina Justa ha tingut problemes amb algun membre de l’equip (cuiner que va marxar i
dues persones amb NE). A nivell d’empresa no saben resoldre aquesta mena de
conflictes, hi ha problemes d’equip i hi ha falta de personal ja que les persones de NE
no cuinen, només fan altres tipus de tasques.
- S’han utilitzat verdures congelades i tallades. Tenim una de les millors cuines i no hi
treuen partit per falta de personal.
- Des de la Comissió intenten que hi hagi cada cop menys processats però a la pràctica
n’hi ha molts (hamburgueses, mandonguilles, croquetes…). Cuina Justa diu que
necessiten càmera de fred per a les elaboracions in situ però la Comissió esbrina que
això no és així. Cuina Justa diu que no poden elaborar-ho a l’escola perquè implica
molta feina. La voluntat de canvi no sembla ser-hi ja que en una reunió amb Cuina Justa
aquesta presenta 3 hamburgueses vegetals processades.
- El dia de proteïna vegetal costa molt perquè no donen opcions variades. Des de la
Comissió donen alternatives però no s’acaben d’incorporar de forma regular.
- La Comissió demana varietat de cereal i Cuina Justa proposa quinoa quan no és un
producte de proximitat; fet que no segueix la seva política de proximitat.
- La comunicació entre Cuina Justa i l’Esguard no és gaire fluida.
- El cuiner va explicar a un membre de la Comissió que macerava el pollastre amb vi. En
una reunió posterior Cuina Justa ho nega. L’Esguard confirma que alguna vegada han
vist com utilitzen alcohol per cuinar. També s’han viscut altres contradiccions que fan
que es perdi la confiança amb Cuina Justa.
- La Comissió ha buscat empreses alternatives per avançar feina i es votaran en una
assemblea extraordinària el mes vinent.
Votació: s’aprova rescindir el contracte amb Cuina Justa amb 48 vots a favor i 7 abstencions. La
resta de vots no s’han exercit

3. Comissió d’extraescolars
L’Ana exposa el següent:
a. Des de l’Esguard es proposa si volem ofertar casal d’estiu per la setmana del 29
d’agost al 2 de setembre. Es parla que primer cal saber si la Direcció de l’escola deixaria
que es fes aquelles dates i després es farà l’oferta a les famílies.
Votació: Indica que potser es van precipitar amb demanar votar. S’acorda primer
conèixer la postura de l’escola en relació a fer ús dels espais per aquelles dates i després
es es farà la proposta.
b. A títol personal, l’Ana proposa crear una nova activitat de batucada familiar, que
també pogués incloure als exalumnes. Aquest grup podria acompanyar als Gegantons i
participar en les festes i els talls de Numància. Per part dels assistents es veu amb bons
ulls i es decideix començar a mobilitzar-se i fer difusió. De manera interna caldrà
organitzar-se per veure quins materials es fan servir i quina quota es pagaria.

4. Propostes junta
Donat que són propostes a sondejar, es decideix prioritzar els punts per no allargar la reunió
més enllà de l’acollida dels infants (19h) i es deixen per a debatre durant la propera assemblea.

5. Comissió d’obres / Revolta Escolar / Bicibús
L’Àlex exposa el següent:
-

-

Tenen intenció de fusionar els 3 grups (Comissió obres/Revolta Escolar/Bicibus) per fer
una comissió amb un canvi de nom. Encara no el saben.
S’han aconseguit millores en l’entorn de l’escola gràcies a les accions de la Comissió
d’obres i Revolta escolar i remarca la importància de la implicació activa al grup per
seguir endavant.
La Gemma comenta que cal que les persones que formin part d’aquesta Comissió han
de ser sòcies, i se li confirma que les persones que volen formar-hi ja ho són.
L’Àlex informa que el següent tall del carrer Numància es farà l’1 d’abril coincidint amb
la xocolatada solidària.

Votació: S’aprova fer un canvi de nom i la fusió de la Comissió d’obres i Revolta escolar amb 57
vots a favor i 0 abstencions. La resta de vots no s’han exercit.

6. Escola en català
El Marc presenta la proposta de participació com a AFA en els actes en defensa del català a
l’escola.
Amb aquesta proposta és comença un debat intens entre els assistents. Hi ha persones que
estan d’acord en defensar el model de l’escola en català i d’altres que pensen que al darrera hi
ha partits polítics associats a aquesta decisió. Es planteja l’adhesió al manifest de Som Escola.
Es considera oportú emplaçar aquest tema a la propera assemblea ordinària i acotar la votació
pel que fa a la participació.

7. Taula d’habitatge
El Marc exposa:
-

S’ha creat una taula d’habitatge a les Corts i s’ha aconseguit que el Districte els escolti.
Aquest grup d’habitatge ens demana si podem donar suport al seu manifest i a la taula
davant el Districte.

Aquest tema també genera debat per diversos motius: n’hi ha que no han llegit el manifest i
d’altres que creuen que l’AFA no s’hauria de posar en aquest tema. Ja qui reflexiona exposant
que podem trobar-nos amb algun cas de desnonament a l’escola i que davant d’això com a AFA
hauríem de poder respondre de manera consensuada. S’emplaça a l’assemblea següent per
tractar el tema i es farà arribar a les sòcies el manifest.

8. Precs i preguntes
-

-

Una sòcia exposa que per a aquesta assemblea s’ha ofertat acollida pagada per l’AFA i
que a la darrera assemblea es va demanar que retallessin despeses a les comissions de
festes i extraescolars i no ho troba just. Proposa que cada família es faci càrrec de la
despesa de l’acollida de cara a les properes assemblees. La Junta respon que ho han fet
d’aquesta manera perquè han pensat en oferir facilitats per a què les sòcies puguin
assistir a les reunions.
Un soci proposa que les assemblees es tornin a fer en cercle.

