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ACTA DE  LA REUNIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER  LA JUNTA DE  L'AFA DE 
L'ESCOLA CAN MANENT, EL DILLUNS 17 D'OCTUBRE DE 2011, A LES 21,00h.

ASSISTENTS: Jaume  Casacuberta,  President;  Teo  Amaro,  Vice  President;  Fernando 
Aparicio, Tresorer; Mireia Vilaró, Secretària; i els/les vocals Teresa Roldan, Rosa Gòmez, 
Carlos  Cuervo,  Manel  Herver,  Esther  Serra,  Lidia  Giménez,  Lluïsa  Carrillo,  Ràquel 
Cànovas, Esther Corbella, Inma Pla, Anna Gallardo.

No assisteixen a la reunió Àlex Letosa i Teresa Seuba.

ORDRE DEL DIA:

 1. Preparació de l'Assemblea General de socis de l'AFA, convocada pel
    dilluns 24 d'octubre de 2011.

 2. Informació per part de les persones que són referents d'una comissió o
    servei de l'AFA, sobre l'estat actual, encàrrecs que té i accions que està
    desenvolupant la comissió o servei.

 3. Altres temes.

ACORDS PRESOS:

  1. Ens repartim els punts on cadascú intervendrà.

  2.  President: Informa que l'Àlex Letosa deixa de formar part de la Junta de l'AFA però 
segueix participant en la comissió de formació.

Confirma que l'enquesta de la FAPAC l'ha fet la Raquel.

Hem de buscar una solució pel sòl del Gimnàs per tal de poder-lo fer servir com a espai 
polivalent. 

L'Anna  s'encarregarà  de  parlar  amb  direcció  per  buscar  el  lloc  més  adient  per  fer 
l'assemblea.

Busquem  participants  per  la  reunió  de  mobilitat  amb  l'ajuntament,  se  n'encarrega  el 
Fernando. Idees: el primer pas a fer és urbanitzar el carrer, proposem placa gual bombers, 
1 sentit de circulació cotxes, carril bici, passos de zebra- semàfor al creuar la carretera, 
senyalització en diferents punts de zona escolar.

 Comissió  de  festes: Festa  “agafa't  2011”,  comentem  com  a  únic  punt  feble  la 
desorganització a millorar després del dinar i abans de l'entrega de premis. Les paelles 
cada any tenen el nivell més alt. Durant la festa es va fer malbé un matalàs i ens hauríem 
d'encarregar de la reparació.
 



S'ens acosta la castanyada,  parlem d'on aconseguir  el  bidó per torrar les castanyes i  
toquem el tema de la rifa-panera.

Vice-president: Parlem d'aprofitar subvencions esportives encara que inicialment tinguem 
de tot. Què més podem demanar?: Xarxa de volei, rocòdrom, trapezi, baguls per endreçar 
el material del sorral.

Tornem a parlar de moure fils per poder fer ús de les instal·lacions esportives de l'escola.

Comissió de lleure: Proposta de sortida el dia 6 novembre a Sta fe del Montseny.

Comissió de formació: Estan creant l'espai TU PREGUNTES des d'on es vol afavorir la 
comunicació entre pares. Es troben els divendres a l'espai de l'AFA.

 Acollida: Tot funciona correctament.

Pati(r):  Ombrívol  aplaçat  per  l'estiu,  caseta de fusta  col·locada,  troncs nous a  infantil  
falcats, falta falcar els troncs de primària i pintar la xarranca, quadrícula...falta fer el sorral 
de primària. Molts contents per la participació dels pares.

Extraescolars: Podríem tenir l'oferta d'activitats només començar l'escola?

3. Adjudiquem els divendres de 16,30 a 17,30 per que hi hagi alguna persona de la 
Junta de cara el públic per resoldre dubtes.

Parlem  del  condicionament  de  l'espai  de  l'AFA,  necessitem  mobles  que 
aconseguirà el Fernando. Busquem un lloc on posar les neveres. Necessitem un 
encarregat de magatzem o logística que mantingui un cert ordre i  sàpiga tot  el  
material del que disposem.

Proposem dilluns 12 desembre per fer la votació d'acord amb el procés electoral 
per triar nou vice-president i tresorer.

I sense més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les onze hores i  
cinc minuts de la nit.

 Mireia Vilaró
 Secretària

                                               
    
   


	

