ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 20 de desembre de 2021
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per consens general l’acta de la darrera assemblea, del 8 de juny de 2021. Com és
habitual es pot consultar a través de la pàgina web de l’AFA en l’enllaç següent:
https://canfabra.com/actes-de-juntes-i-assemblees/

2. Tancament dels pressupostos de l’any anterior
Se li cedeix la paraula a l'Agustí, tresorer de la junta anterior, i ens explica els números que te.
Aquest son incomplets i queda amb en Victor Insa, actual tresorer per tal de finalitzar-los, aquest li
passarà les factures pagades després del 30 de juny del 2021 que corresponen a l’exercici de la
junta anterior.
3. Necessitat Comissions
La Junta coneixedora de la problemàtica principal de les comissions, que és la falta de personal,
aposta per millorar la comunicació i fer xarxa amb les altres comissions a través de la comissió de
comunicació i el xat de whatsapp d’inter-comissions.
La Vanessa de la comissió de l’espai Migdia, va demanar ampliar el pressupost de la seva
comissió per tal d’anar a unes xerrades “Menja, Actua, impacta” que es fan en breu al Prat del
Llobregat.
L’Anabel de la comissió de festes mostra l’esgotament de la gent de la seva comissió i explica que
la manca de mans pot ser clau en la continuïtat de la comissió. L’Ariadna, ex-membre de la
comissió de Festes va apostar per no sobredimensionar les festes, i fer “decoracions” més petites
per carnestoltes. Tot i que el sentiment col·lectiu era d’intentar fer una major crida a l’implicació de
la gent.

4. Presentació i aprovació dels Pressupostos.
En Victor, tresorer, comença fent un repàs de l’estat del socis i explica la problemàtica que s’ha
trobat entorn a quotes impagades, i també no socis de l’AFA que s’han apuntat a fer extraescolars.
Un 65% de les incidències han estat arreglades, però hi ha un nombre de famílies que no han
contestat els mails per tal de regularitzar la situació.
S’exposa el pressupost d’aquest any, on destaquen la petició d’augment de pressupost per tal de
la comissió de Festes, que te l’esperança de fer una Gran Festa de Final de Curs, tot i que veient
com està la situació actual gairebé dona per descartada la festa de Carmanyolestoltes. També
s’explica que la comissió d’exteriors ha demanat una bestreta de 3 anys del seu pressupost per tal
de fer una nova caseta del material, ja que l’anterior ja no es pot reparar més. I finalment per
petició popular la junta retira una partida de 2000 euros per imprevistos de material per l’escola, ja
que s'entén que és massa obert, i en el cas necessari de voler-ho fer, s'haurà exposar en una
nova assemblea.
Amb aquestes modificacions es donen per aprovats els pressupostos.

5. Torn Obert de preguntes
La Núria de la Comissió de Formació i Família ens fa arribar diferentes propostes que li han
arribat: un grup de pares vol muntar un equip de Voleibol per adults, un pare s’ha ofert en fer
formació de jocs de taula als monitors de l’espai migdia, i també demana l’opció de fer
dessuadores i samarretes amb dibuixos de la bruixa Fabreta per adults. Es recullen les propostes,
i es deriven les dues primeres a la Comissió d’extraescolars.

6. Sorteig Concurs de Dibuix (Comissió de Comunicació)
En Joan de la Comissió de Comunicació fa un sorteig en directe, amb tots els assistents com a
testimonis, per tal d’adjudicar el premi d’una samarreta de la geganta de l’escola a un infant
participant en el concurs de dibuix. El número premiat és el 7, i per tant la Júlia de P4B resulta ser
la guanyadora de la samarreta. En Jordi de comunicació es posarà en contacte amb la família.

Sense més temes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21.05 h, amb 35 minuts de retard sobre
l’horari previst. Hi han participat 26 persones en 21 connexions a la reunió virtual.

