ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL 6 DE MAIG
Dia: divendres 6 de maig de 2011
Hora:16:45
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Sergi Blancafort, Marc Palau, Anna Gou, Ivan Manero, Laia Suau, Alfred
Santapau i Josep Maria Soro. Excusen la seva preséncia Montse Caballé, Susanna Boya
i Dani Vilaró.
1-Novetats comissió de menjador: En representació d’aquesta comissió participa
convidada a la reunió Laura Cardús. Explica que proposen fer un canvi d’empresa de
catering amb la finalitat que a partir del setembre se’n faci càrrec Natural Cuina. Es
tracta d’una empresa nova i petita, que ofereix menús amb aliments més saludables
(ecològics i de proximitat) i més equilibrats des del punt de vista nutritiu (més verdures
i llegums, menys proteïna animal, coccions més sanes, etc.). Encara s’han de definir els
termes del contracte, però ja s’ha pactat que el preu no augmenti i que els monitors i la
cuinera siguin els mateixos que fins ara.
2-Novetats comissió d’extraescolars: D’acord amb el que van escollir les famílies en
un sondeig, la comissió ofertarà l’11 de maig un taller de psicomotricitat en família.
Després caldrà avaluar la demanda que té i continuar treballant en les activitats
pensades per al curs vinent (piscina, música o activitats en anglès).
3-Novetats comissió de relacions socials: La Laia Suau explica que la comissió està
enllestint la preparació del Primer Mercat d’Intercanvi i la sortida de famílies a la
Fundació Alícia i el monestir de Sant Benet de Bages. Sobre la primera activitat, que es
farà el 27 de maig, s’explica que es muntaran parades al pati de l’escola on les famílies
podran intercanviar, sense diners, objectes en bon estat que han deixat de ser necessaris
i que, abans de llençar-los, s’ofereixen a altres persones interessades. A més d'objectes,
també es poden intercanviar, i fins i tot regalar, serveis o altres habilitats. Sobre la
sortida, la Laia Suau explica que s’ha fixat per al dissabte 28 de maig. S’enviarà
informació per correu electrònic a totes les famílies i la comissió posarà una taula per
oferir informació i facilitar que tothom es pugui apuntar als tallers que es fan a la
Fundació Alícia i el monestir. També s’oferirà a les famílies la possibilitat de viatjar en
autocar. El cost del deplaçament en autocar l’assumeix l’AMPA.
4-Novetats comissió d’obres: En Josep Maria Soro explica que els contactes de
l’escola i de l’AMPA amb l’ajuntament han agilitzat la concessió del permís d’obres a
la propietària de la nau que limita amb el fons del pati perquè faci l’actuació pertinent a
fi i efecte que s’eviti tot el perill de caiguda de fragments de la coberta a les
instal·lacions del centre. Continuen les gestions perquè l’ajuntament forci la resta de
propietaris de naus que envolten l’escola a fer actuacions similars.

5-Novetats al CEMB: L’Anna Gou explica que va assistir al ple de constitució del
Consell Escolar Municipal de Districte (CEMB) com una de les dues representants de
les AMPA de l’Eixample en aquest órgan. També informa que s’ha integrat en la
comissió de participació del CEMB.
6-Postura de l’AMPA davant de les protestes per les retallades en educació: Tots
els assistents coincideixen en la necessitat d’expressar el desacord amb les retallades en
matèria d’educació, que afecten el pressupost en material pedagògic o activitats lectives,
la contracció de substituts per als/les mestres i el personal d’administració i serveis en
casos de baixes o el manteniment de les instal·lacions. En el nostre cas, l’afectació pot
ser més gran, perquè pot comportar l’endarreriment de la construcció de l’edifici
definitiu. S’acorda la coordinació d’accions de protesta amb el personal de l’escola i la
confecció d’un mural reivindicatiu per penjar-lo a l’entrada.
7-Factures pendents d’aprovació: S’aprova la col·laboració econòmica amb l’acte
lúdico-reivindicatiu del 30 d’abril organitzat al Parc de la Ciutadella per la Xarxa
d’Escoles en Barracots –de la qual en formem part- i la FaPaC. La contribució és de 105
euros. De la mateixa manera, s’aprova destinar 50 euros a l’organització de l’acte
reivindicatiu programat per al 29 de maig per reclamar la construcció de l’Institut
Angeleta Ferrer. En som coorganitzadors juntament amb les AMPA de la zona i les
Associacions de Veïns de Sagrada Família i Fort Pienc. En canvi, es decideix no
assumir una factura que ha traslladat a l’AMPA l’associat Segis Verdaguer, que va
encarregar pel seu compte una anàlisi prévia per tenir indicis de la preséncia de
fibrociment al pati. Tots els presents coincideixen que la intenció d’aquesta família és
bona i es reconeix, fins i tot, que aquest estudi pot haver estat un argument de pes a
l’hora de convéncer el Consorci d’Educació de la necessitat de duu a terme l’anàlisi
exhaustiva del pati que finalment va encarregar a una empresa especialitzada i que va
descartar la contaminació del pati. De tota manera, tothom coincideix també que és el
Consorci el responsable de garantir la seguretat en les instal·lacions de l’escola i qui ha
d’assumir el cost que això pot representar. Les famílies no han de fer-se càrrec també de
despeses sobrevingudes per competències que no són les pròpies. A banda d’això, es fa
veure que el procediment ha estat del tot incorrecte, perquè aquesta família va
encarregar l’estudi previ de forma unilateral i sense la consulta ni l’aprovació per part
de la junta o de l’assemblea de l’AMPA. Es considera que assumir una factura en
aquestes condicions pot establir un precedent perillòs i perjudicial per a les finances de
l’associació.
8-Preparació de l’assemblea i proposta de quota per al curs vinent: S’acorda la
necessitat d’exposar davant de l’assemblea les últimes gestions al voltant de la
construcció de l’edifici definitiu i el treball de les diferents comissions al llarg del curs.
També cal aprovar el reglament de règim intern (RRI), la nova junta i la quota
d’associat per al curs 2011-12. Tenint en compte que la quota de material escolar
s’apujarà, es proposa mantenir la mateixa quantitat que venim pagant fins ara. Això vol
dir que la proposta que es traslladarà a l’assemblea és mantenir la quota en 50 euros.
9:Torn obert de paraula: Com que no hi ha més intervencions, es dóna per tancada la
sessió i es procedeix a la redacció de la present acta.
Barcelona, 20 de maig de 2011

