Assemblea Socis AFA 23 de maig 2017 Inici a les 18.50 amb 48 assistents
1- Breu presentació
Agraïment del Jordi i comenta que ell marxa i que hi ha algunes persones de
l’actual junta, que també participaran a la nova junta.
2- aprovació de l’acta anterior
Aprovada l’acta anterior amb 40 vots a favor i 8 abstencions.
3- Autorització pressupost insonorització menjador
Comença el Bernat a explicar que a l’octubre les mestres han comentat que
el soroll del menjador. Tres causes són so directe, reverberació i no
absorbeix i que hi ha molts nens. S’ha pensat fer un estudi de com està la
situació amb assessors. Faran un estudi amb experts, han pressupostat
entre 8.000 i 9.000€.
No asseguren que es redueixi el soroll. Poden actuar a la reverberació però
les fonts (150 nens), seguiran essent. Van proposar fer una separació,
perquè els espais siguin més petits.
Resum: el estudi acústic costarà uns 1000€ com primera part. L’actuació
anirà sobre 9.000€. Separacions o l’actuació que ens recomanin després de
valorar l’estudi previ.
Demana que s’aprovi el poder disposar dels diners, per fer l’estudi i les
actuacions que calgui.
Un pare comenta que es pot afavorir que els nens no es quedin a dinar.
Bernat comenta que hi ha moltes opcions però que no es pot preveure i que
la proposta de llocs més petits segurament funciona. Les mestres van fer
una prova i va funcionar.
Hàbits: es treballa amb Escoles + Sostenibles per ensenyar hàbits.
La comunitat de mitjans és la més sorollosa perquè són 50 nens més a tota
la comunitat.
Un pare comenta que ell va estar i que la seva filla menjava amb les mans a
les orelles.
El Quim pregunta si es pot menjar al gimnàs. Però diu la Laura de vatua
l’olla que creu que les mestres no volien que mengin als ambients. Laura C,
comenta que potser hi ha alguna experiència d’una escola que hagi provat
alguna cosa per resoldre el problema. Laura de vatua l’olla, comenta que hi
ha gots de vidre i coses que fan servir que fan molt de soroll. El Sergi diu
que la reverberació és un problema però que el so directe és el que més
s’ha de controlar.

Esther diu que d’Escola + sostenible hi ha una campanya de “si us plau”
que és per fer silenci. Comenten que és normal que cridin. L’Albert
comenta, si l’aprovació implica fer ara tot. El Bernat comenta que la idea, és
fer l’estudi abans d’acabar l’any.
Es publicarà al butlletí com es facin i el resultats de l’estudi. S’obrirà uns 15
dies d’esmenes quan es decideixi les actuacions que es faran. La Comissió
espai del migdia decidirà si s’accepta o no. S’acceptaran criteris tècnics. Es
proposa fer una assemblea extraordinària o junta per poder decidir.
Votació: 48 Sí, 2 abstencions (s’han afegit dues família)

4- Revetlla d’estiu
Magalí comenta que la festa no es farà al carrer perquè perles obres no
es podrà fer. Que ens esperen a tots per muntar i desmuntar i que tot es
farà al pati de l’escola. Cap família pregunta res.
5- Exposició Volem l’institut
L’Anna O. Explica pel que no van poder venir el dia de la reunió del 17.
Comenta que van explicar el que es va fer. Un manifest que es va signar
amb Congres Indians, Encants i altres escoles. Comenta que no totes les
institucions del barri han volgut afegir-se a la Plataforma de Volem
L’Angeleta Ferrer. El Consorci va dir que AF es farà però no es prioritat.
Van comentar els instituts adscrits. I les tres opcions que es van presentar:
Pau Claris, Reivindicar Angeleta Ferrer o Escola Institut. Comenta les
votacions. Una mare pregunta que és escola institut i l’Anna G. comenta que
és una escola i un institut que comparteixen direcció. També comenta que
ella es va sorprendre que surti aquesta decisió perquè era una opció del
socialistes i que ara no estan per aquesta idea. Diuen que les mestres el van
suggerir i suposem que hi ha algun indici de possibilitat. El Quim explica que
la idea és que sigui la línia de l’escola i de 3 línies per obrir-se al barri. Laura
C. Comenta que hi ha diferents estratègies però que l’idea és treballar
perquè els nens de 6e tinguin l’institut però si no ho aconseguim no es
lluitarà per desprès.
L’Anna comenta que la idea és saber que estem donant suport a la decisió
de les famílies que van votar a la reunió del 17
Sergi pregunta perquè el barri està en contra, i l’Anna explica que pensen
que serà un problema per la iniciativa de les famílies del Pau Claris. Laura
diu que no sabem si malgrat estan totes les escoles i associacions d’acord,
el consorci no faria l’Institut. L’Albert P. Diu que segurament estan d’acord
que falten places però no ara. Per això no hi ha pressa per fer l’institut.
L’Anna comenta que el discurs no és del tot clar si estan a favor o no de la
pública o concertada.

Votem que si estem d’acord que el grup de treball treballi a la reivindicació
de l’escola I‘institut: 50 vots Sí.
6- Presentació nova Junta
Comença la presentació de la nova Junta. L’Anna O. Comenta que s’han
reunit un grup
La idea és fer una junta col·legiada per descarregar la figura del president.
Cata de petits, Jordi Sust mitjans i Joke de grans vicepresidents compartits,
seran l’enllaç entre la comunitat i la resta. Adjuntem la imatge on s’explica
les funcions de cadascú i la relació. Secretàries Míriam, Soa i Laia. Tresorers
Albert Armengol i Jordi Puig. Anna Oriol la presidenta.
Comenta les5 idees: Una treballar la participació, ?¿?, repensar el model de
l’AFA, objectius realistes i institut aquest any. El Bernat comenta que els de
petits no tenien un bona acollida i que els grans i mitjans semblava que no
es sumaven. Ara a la nova junta hi ha bastant gent de petits i nous que
volen participar.
Una mare agraeix la idea i poder organitzar-lo ja que sempre semblava que
ningú volia ser president.
Vots 49 sí cap no cap abstenció. (ha marxat una família)
7- Precs i preguntes
Sergio comenta que volen construir un gratacel i que vam presentar les
al·legacions. Diu que va participar a l’audiència pública per presentar la
aturada de les obres de glories i va sortir el gratacel. Comenta que la part
verda prevista serà molt poca i comenta que ell pensa que primarà el
gratacel . Que ell creu que tècnicament es pot fer més baix. Comenta els
estudi d’ombres. Comenta una mare si acceptem el gratacel ens faran
l’institut. I l’expliquem que no hem de decidir si acceptem o no sinó quina
implicació de l’AFA hem de tenir per saber com continuar. L’Ester comenta
que volem saber si hi ha acceptació que els pares continuen o no amb la
reivindicació .
Una mare comenta que es pot fer les dues coses a l’hora però prioritzant
l’escola institut. Que hem d’analitzar l’entorn que quedarà per l’escola amb
un gratacel. Sergio aconsella que serà bo que es treballi d’abans que
s’aprovi. Que serà més fàcil. Si s’aprova no serà fàcil desprès expropiar.
S’aclareix que el grup no està d’acord. Rebeca diu que hem d’estar atents
que si l’ajuntament sap que som el mateix grup que estem amb dos
assumptes sensibles. Aconsella, escoltar per saber com reaccionen amb
l’institut escola i amb el gratacel per que no es barregen les coses i no
sortim perdent.
Altre mare diu que mantinguem les cartes obertes sobre la taula i que
donem prioritat a l’institut escola.

Intervé l’Agnès a la reunió, comentant que des de l’ajuntament els han
comentant que patim gaire pel tema del gratacels. Que no tenen gaire clar
que passarà amb aquest tema.
L’Ana comenta que si es important estar amanten a com evoluciona tot el
tema.
L’Agnès comenta que tot i que costa, al final sempre es responen les
al·legacions. Sempre han de donar resposta.
Jordi comenta que millor si anem junts que els grup de treball no faci res
sense consultar a la Junta. Que no ens trepitgem. Si és una acció important
(al·legacions) s’ha de consultar. El Francesc pregunta si es pot demanar
l’institut en aquell solar. El Sergio comenta que es pot demanar però que no
és fàcil. La Joke diu que ella no pot decidir ara que s’ha de fer perquè encara
no s’ha començat. La Rebeca pregunta qui construirà i quin beneficis treu
l’ajuntament. El Sergio diu que és difícil saber i que quan s’aprovi el pla es
sabrà més detalls. L’ajuntament pot decidir si el propietari ha de tenir una
càrrega més gran com construir un institut.
La Rebeca diu que millor si coordinen els grups de treball amb la junta per
coordinar-lo. La Joke proposa una trobada entre els dos grups com a
conclusió. Es dona suport perquè continuïn però sempre coordinats amb el
grup de treball de olem l’institut.
Finalitza l’assemblea a les 20,39h

El President

Jordi Puig

La Secretària

Norma Pena

Candidatura AFA: Menys es més
Volem construir el nostre projecte de junta sobre 5 línies de treball principals:
1. Augmentar la participació
2. Cuidar l'escola i les mestres, per comunitats, i recolzar la continuïtat del model
pedagògic.
3. Repensar el model d'AFA i la seva estructura vertical de comissions.
4. Plantejar-nos objectius d'acord amb la capacitat real de realitzar-los, només afegint-ne
de nous un cop assolits els primers.
5. Treballar per a la suficiència de places públiques i de continuïtat del model pedagògic a
secundària enfortint les xarxes existents o teixint-ne de noves.

Candidatura AFA
Presidència: Anna Oriol Sánchez
Vicepresidència:
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Joke Aerts – Jordi Sust – Catalina

Secretària: Soa Noirault – Miriam Romeu
Tresorer: Jordi Puig – Albert Armengol
Vocal: Bernat Martínez
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