Reunió de Junta 18 de maig de 2017
Assistents: Bernat, Jordi, Magalí, Susana, Anna i David.
1- Organització de l'assemblea
Canguratge la meitat pagat per l'AFA fins dilluns a les 12h (avisar a la noticia del butlletí)
Ordre del dia de l'assemblea del 23 de maig
1- Breu presentació
2- Autorització pressupost insonorització menjador (Bernat - s'ha de votar)
3- Revetlla d'estiu: No es farà al carrer per les obres de l'escola Cartagena (Magalí)
4- Exposició de conclusió reunió 17 de maig, de Volem l'Institut (donem suport)
5- Presentació Nova Junta (junta nova – s'ha de votar)
6- Precs i preguntes
Mònica prepararà les llistes per signar i votar. La nova junta farà presentació. Es publicarà al butlletí
de demà 19 de maig l'ordre del dia de l'assemblea.
2- Festa d'estiu
Magalí comenta l'organització de la festa però no s'explicarà gaire a l'assemblea si no que, s'anirà
compartint als butlletins quan estigui tot més definit.
Es farà revetlla, no està definida l'hora exacte, però serà a la tarda. Magalí ensenya en un plànol
com s'organitzaran les taules, l'escenari i les taules dels tallers.
S’informarà a les famílies, que no es pot fer al carrer perquè comencen les obres de la nova Escola
Cartagena.
3- Insonorització menjador
Hi ha més pressupostos de com es pot fer. Havíem parlat que es demanaria pressupost i aprovar-lo.
La propera setmana vindran les empreses per explicar com es farà i per decidir. Segons el que es
parli es decidirà com es presentarà a l'assemblea.
Dins de l'escola + sostenible hi ha taller per treballar els hàbits per tant es demanarà per poder ferlos.
Ara el que hi ha és un coeficient d'absorció de 0,5. Potser es fa I no es aconsegueix el que es vol. La
idea per poder controlar-lo es dividirà el menjador. El David comenta que en el projecte, el
Consorci es va comprometre a fer l'actuació desprès d'acabada l'obra. Diu que van parlar amb Joan ,
antic tècnic del consorci. El Bernat comenta que només es pot actuar al sostre intentant que no hi
hagi reverberació. Però les empreses que ho poden fer diuen que hi ha 150 focus de soroll (infants),i
que no es garanteix que es noti.
El David diu que independentment del pressupost de 9000€ es tracta més d'hàbits, que intentar
absorbir el soroll. Magalí comenta que també s'hauria de mirar la llum perquè també influeix al
soroll. La divisió es farà i el Lute està parlant amb la comissió del menjador per coordinar-ho.
l'Anna diu que parlem amb el consorci, per dir que es van comprometre i que si pot assumir-ho.
També es comenta que el proper curs, el tema principal és l'espai exterior. Que l'Agnès està
coordinant el grup de Jardí. El David diu que més que diners, el que es necessita són objectius.
L'Anna proposa parlar amb l'Agnès per a que obres coordini l'actuació del jardí.
l'AFA es reserva un fons de 10.000€ per fer la insonorització i es el que s'aprovarà a l'assemblea.
4- Reunió del 17 de maig
L'Anna explica com va anar la reunió d'ahir. L'institut-escola es va proposar per l'escola per
presentar-se ahir com una nova opció. El David comenta el problema de l'espai físic I que sembla
que el problema de l'Angeleta Ferrer és que no volen barracons. Per un institut escola existeix el
mateix problema. Es comenta que l'escenari és incert.
Tanquem la reunió a les 20.30h

