
 

 

BARCELONA, 13 DE NOVEMBRE DE 2019  
 
ASSEMBLEA DE L’AFA DE L’ARENAL DE LLEVANT  
 
La reunió comença a les 18.15 amb un total de 27 assistents.  
 
Es segueix l’ordre del dia establert:  
 
(i) Presentació:  
Benvinguda i agraïments als assistents per part de la Lara Rubiolo (LR), presidenta de l’AFA. Es fa un repàs 
del total de famílies, per cursos, que són socis de l’AFA: d’un total de 343 famílies, 291 són sòcies. 
 
(ii) Situació econòmica - Comptes Curs 2018 -2019: 
En Raül Amigó, presenta la liquidació del curs 2018 - 2019 i explica el saldo que hi ha actualment al compte 
de l’AFA al Banc. Restant 3.000€ de Fons de Contingència, 14.791,22€ de romanent del pressupost del 
projecte d’ombres, 3.800€ de la donació que s’ha de fer del Sàpiens, i la despesa prevista a fer a l’escola, 
quedaria un nou romanent de 5.106,45€. 
 
Es passa a desglossar a on s’han destinat els diners obtinguts als diferents actes de la comissió de Solidaritat, 
es desglossen les despeses i ingressos de la Comissió de Belluga’t (que ha obtingut un balanç net de -
616,58€) i les despeses d’infraestructures (comissió que porta gastat, del pressupost aprovat en assemblea 
anterior de 19.000€, 3.405,84€) i es comenten les aportacions que l’AFA ha fet a l’escola (un total de 
4.867,22€)  
 
Es comenta també que a l’anterior assemblea s’havia pressupostat comprar unes gàbies per deixar les taules i 
cadires guardades i que només es va fer la compra d’una de les gàbies amb un cost de 802,94€, deixant la 
compra de la segona a decisió dels socis de l’AFA si s’aprovava en assemblea ordinària. 
 
Es porta a votació l’Estat de comptes del curs 2018-2019 sent aprovats els comptes amb un resultat de:  
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 0 
  Vots a favor: 27 
 
(iii) Activitats de les comissions: 
 
La comissió de Biblioteca ens presenta el seu nou projecte pel curs 2019 - 2020, explicant el per què demana 
la partida de 1.200€ i en que ho volen fer servir. Demanen voluntaris per poder portar aquest projecte 
endavant i per poder colꞏlaborar en el servei de préstec que fan conjuntament amb l’escola i a favor dels nens 
del grup de mitjans. 
 
La comissió d’Aprenent junts ens explica que tenen prevista la primera xerrada pel proper 21 de Novembre i 
que serà sobre primers auxilis, així com explica el qüestionari / enquesta que es passarà en breu per veure 
quins interessos tenen les famílies de l’escola sobre possibles xerrades futures. 
 
La Comissió de Fem Barri aprofita l’avinentesa i demana que hi hagi gent que vingui a participar de la 
comissió. Que només són dos persones a la comissió i que no poden arribar a tot el que podrien portar a 
terme com a comissió, però de la que només poden fer el Camí Escolar, per falta de participants. Amb dos 
sols no donen a l’abast. 
 
La comissió d’Escola en lluita - Instituts passa a explicar què fa la comissió, què han aconseguit en tot aquest 
temps que han estat al peu del canó, i deixen clar que de 3 persones que formen la comissió, només en 
quedarà una perquè dos d’aquestes tres marxen ja de l’escola que aquest és l’últim any. Deixen clar que si es 
queda aquesta persona sola: la comissió desapareix. Falta relleu. 
 
Es fa el repàs de la Comissió d’Espai Migdia, amb la despesa que ha comportat el canvi en la gestió d’aquest 
espai, l’aportació que fa Cuina Justa, la venda de material que ja no fa servir l’escola (com les safates), i la 
part aprovada en assemblea extraordinària pels socis de l’AFA. Amb tot i amb això, encara falta comprar 



 

 

material no previst en el pressupost que se’ns va passar inicialment. Es queda que la Comissió d’Aprenent 
junts, cedeix el seu pressupost del curs 2019-2020 per sufragar aquesta despesa de més que tindrà la 
comissió d’Espai migdia, donat que per aquest any les xerrades que tenen previstes seran a cost 0€. 
 
L’Aïna ens explica la nova comissió que es vol crear de Coeducació i Feminisme, en què consisteix, on 
participa i quines activitats i objectius tenen previstos. Es passa a fer la votació per part dels socis de l’AFA 
presents i s’aprova aquesta nova comissió amb un resultat de: 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 0 
  Vots a favor: 27 
 
 
(iv) Votació noves vocalies: 
 
Es passa a votar el canvi de vocalies de les comissions que s’indiquen: 
Comissió Aprenent junts:   Vocal: Lourdes Malo             
Comissió Biblioteca:    Vocal: Maria Eugenia Caboz 
Comissió Comunicació:   Vocal: Marta Martínez            
Comissió Escola Inclusiva:   Vocal: Esther Silva                   
Comissió Solidaritat:    Vocal:  Juan Carlos Boullosa   
Comissió Extraescolars i casals:  Vocal:  Esther Vinyals                
Comissió Espai Migdia:   Vocal: Marta Lloret    
Comissió Coeducació:   Vocal: Núria Domínguez 
 
Queden tots els canvis aprovats amb un resultat de: 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 0 
  Vots a favor: 27 
 
(v) Votació dels pressupostos: 
 
Es passa a fer el repàs del pressupost del curs 2019 - 2010. Es detallen les partides que cada comissió ha anat 
demanant / pressupostant, a comentar que la comissió de Belluga’t no varia d’import respecte l’any passat; la 
comissió de solidaritat no té pressupost perquè tot el que recapta net va a parar a l’associació benèfica 
designada; la Comissió de Biblioteca, amb la presentació del seu nou projecte, ja ha desglossat la seva 
partida; Amb la nova comissió de Coeducació i feminisme aprovada, hi haurà una partida que anirà a aquesta 
comissió; Espai migdia necessita més import que és cedit per la comissió d’aprenent junts; la comissió de 
Comunicació segueix posant com a partida l’import necessari per fer la revista, tot i que s’estan pensant en si 
la seguiran fent, o serà en mode fanzine (en Blanc i negre); El grup de percussió de l’escola ha demanat un 
pressupost de 400€ per destinar a renovar el material que tenen, que està molt malmès, i deixen clar que 
aquest és un pressupost màxim, doncs encara no tenen la previsió del cost que suposarà arreglar els 
instruments fets malbé. 
 
Un cop fet el repàs a totes les partides, es passa a fer la votació dels pressupostos, quedant aprovats amb un 
resultat de:  
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 0 
  Vots a favor: 26 
 
(vi) Romanent: 
 
Com al principi ens ha comentat la comissió de Belluga’t, l’any passat no van poder comprar les dues gàbies 
per guardar les taules i cadires perquè es van decantat per un model que costava 802,94€, i com que s’havia 
pressupostat un total de 1.000€, només van comprar una. Es comenta que amb el romanent indicat de 
5.106,45€, es pugui comprar la segona gàbia, i que es deixi el sobrant a l’espera de la despesa a fer per 
l’Espai migdia, amb tot el que es necessita i que no estava pressupostat a l’assemblea extraordinària.  
 



 

 

 
Es porta a votació i queda aprovat amb un resultat de:  
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 0 
  Vots a favor: 26 
 
 
(vii) Precs i preguntes: 
 
Es comenta la falta d’implicació de les famílies de l’escola. Com a exemple: només hi ha hagut 27 famílies 
presents a l’assemblea. Tot i haver servei d’acollida. 
 
La falta de compromís / implicació de les famílies es trasllada amb poca participació en les comissions: totes 
deixen constància de la falta de membres que pateixen. 
 
Es comenta que a la Festa de Benvinguda de les noves famílies, s’hagués agraït que en comptes d’haver-hi 
plafons amb totes les comissions que té l’AFA i amb una breu explicació de cadascuna i els membres 
existents fins a la data, hi hagués hagut un temps de presentació en viu i en directe: amb micròfon. 
 
Hi ha una proposta per tal de demanar més colꞏlaboració de les famílies de l’escola i per fer crida per les 
comissions: es proposa que es passi pel blog de l’AFA, un escrit on s’indiqui quanta gent hi ha a cada 
comissió i de quins cursos són. Per fer-nos una idea general, una foto actual, de com està l’AFA. I que es 
recordi a les famílies, que si no hi ha prou gent a alguna comissió, aquesta acabi desapareixent. 
 
 
No hi ha més temes sobrevinguts ni preguntes, de manera que l’Assembla es conclou a les 20.10 hores.  


