La Floresta, 5 de Novembre 2020

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AFA LA FLORESTA
17:00h reunió virtual zoom
Assistents: Màxim 24 // Mínim 17
Segons llista d’assistents que s’adjunta a l’annex I
Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior
2- Aprovació memòria i balanç curs 19/20
3- Presentació candidatura, pla de treball i pressupost del curs 20-21
4- Presentació treball diferents comissions
5- Precs i preguntes

Comencem amb 30 minuts de retard per problemes d’accés a la sala virtual.
Marion explica el funcionament de l’Assemblea en format virtual, específicament en termes de
votacions.

1.- Aprovació acta anterior
Ens preparem per a la primera votació. Hi ha famílies que no havien rebut el correu electrònic
amb les dades a treballar en l’Assemblea (acta anterior, memòria, balanç). Es donen uns minuts
perquè les assistents puguin llegir l’acta i es procedeix a la votació.
S’aprova l’acta de l’Assemblea del 28 de octubre del 2019 per 12 vots a favor, 2
abstencions i 0 vots en contra.

2- Aprovació memòria i balanç curs 19/20
2.1.-Es presenta primer la memòria del curs 19/20. Comencem amb l’estructura de
l’AFA i es destaca que va pujar el nombre d’associades respecte al curs 18/19.
2.2.-Es recorden els objectius vigents al curs 19/20 i es fa menció a que molts no s’han
pogut assolir en part per la crisi sanitària de la COVID-19.
2.3.-Es presenta l’activitat pròpia de la Junta destacant que només s’ha realitzat una
AGO al curs 19/20. Es demana perdó a les famílies.
2.4.-Marion, com a tresorera presenta el balanç del curs 19/20 es destaca la baixada
d’ingressos a causa del tancament de l’escola des del març fins al següent curs escolar. El
pressupost no és negatiu, ja que també es redueixen molt les despeses.
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Comença la primera ronda de preguntes de les famílies en aquest punt de l’ordre del
dia.
Es demana pel desglós de despeses en concepte d’assessoria i regularització fiscal, tresoreria
respon.
Es detecta una errada en la compatibilitat de les assegurances i en el retorn del préstec
pendent per part de PiP.
Es demana més informació respecte a l’aportació al Fons de cuina del curs 19/20.
Tresoreria es compromet a fer els canvis necessaris abans de publicar el balanç en l’acta i web.
2.5.-Junta i les representants presents de casa comissió segueixen presentant el treball
de les comissions al curs 19/20. Es destaquen els avanços realitzats i els objectius que no s’han
pogut assolir per manca de recursos o bé per l’estat de la crisi sanitària a partir del tercer
trimestre.
Comença la segona ronda de preguntes de les famílies en aquest punt de l’ordre del
dia.
Es planteja que a la nova infografia de canals de comunicació manca la figura de l’AFA com a
eix, vincle i altaveu de les famílies i que aquests canals s’han estructurat com a servei per a
l’Escola.
Es parla de donar més pes a les obligacions de la Junta, ja que sembla un AFA afeblida.
Des de comunicació no es veu de la mateixa manera, el moment actual implica calmar ànims i
afavorir la comunicació Escola-famílies que es el que s’ha intentat des de la comissió.
Es planteja que s’està aconseguint almenys respecte a la participació en aquesta comissió. I
s’està d’acord que l’AFA no ha de fer feina per a l’Escola.
Es debat la mancança de Juntes Obertes i Assemblees al curs passat i s’acorda redefinir les
mateixes al curs 20/21.
2.6.-Junta i representants presents parlen del treball realitzat a les entitats externes a
l’Escola a les que hi participa l’AFA.
S’acorda penjar al web el projecte per a pressupostos participatius de Sant Cugat que l’AFA va
presentar mitjançant la Carola Alegre com a representant.
Comença la tercera ronda de preguntes de les famílies en aquest punt de l’ordre del
dia.
Les famílies emplacen a la Junta sortint per corregir les errades a la memòria i al balanç del
curs 19/20.
S’aprova la memòria i balanç del curs 19/20 amb el Compromís de modificar les
dades errades per 14 vots a favor, 0 abstencions i 0 vots en contra.
La memòria i balanç es troben a la web de l’AFA seguint aquest enllaç:
http://afafloresta.org/wp-content/uploads/2020/11/Memoria-2019-2020.pdf
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3- Presentació candidatura, pla de treball i pressupost del curs 20-21
3.1.- Es presenta el pla de treball per l’any 20/21. Es planteja una nova manera de
funcionar que dotarà de més autonomia a les comissions per descarregar el treball de Junta . Hi
ha sis eixos fonamentals:
1.- Dinamització de l’Associació: per augmentar la participació.
2.-Reorganització del funcionament intern de Junta i comissions: en aquest punt revisar
les funcions de la secretaria de l’AFA.
3.- Escola Oberta tot l’Any, gestió COVID19: fer força i pedagogia per a que l’Escola
romangui oberta tot l’any.
4.- Aprofundir en la mirada de gènere.
5.- Afavorir les relacions a l’entorn: Barris.
6.- Defensa de l’Escola Pública, gratuïta, universal i catalana.

3.2.-Es presenta el pressupost pel curs 20/21.
Enguany a causa de la pandèmia s’ha decidit rebaixar la quota de l’AFA a 15€ per família. Per
avançar en les tasques de Junta, s’ha separat el seu pagament de la quota de l’Escola. Això
suposa una baixada important d’associades i de finançament propi.
A pesar de la incertesa, s’ha plantejat el mateix pressupost que el curs anterior per la majoria
de comissions tot i que el desenvolupament dels projectes de cadascuna depèn dels diversos
escenaris que es trobin a nivell sanitari. Els esdeveniments que ja estan anul·lats, queden a 0
en despeses i ingressos.
Hi ha un nou cost en telecomunicacions, plataforma zoom, que es farà servir per a les
Assemblees i Juntes Obertes de l’Associació, això també per a les reunions internes de Junta i
Comissions.
Aquest any la revista de l’Escola part d’un finançament tripartit; AFA, Escola, Extern.

Comença la primera ronda de preguntes de les associades d’aquest punt del dia.
Es parla de la necessitat de que una persona dintre de la Junta faci d’enllaç en cada comissió
activa.
Es comenta que per estalviar en costs de telecomunicacions s’hauria de parlar amb
l’Ajuntament, ja que poden disposar d’espais virtuals per a les trobades de les entitats del
municipi.
També s’insta a parlar amb la Coordinadora d’AFA’s que està treballant en un projecte semblant
per a totes les seves associades.
Es pregunta pel cost de la marmita de la cuina, s’explica que aquest cost es contempla com un
amortitzat a cinc anys i que quedarà també reflectit en els següents tres anys.
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Des del grup de treball de la revista ens informen que encara no han acordat el finançament
per part de l’Escola i que estan buscant el finançament extern.
Es pregunta a la Junta com funciona la quota de l’AFA i de l’Escola enguany. Es respon que
s’han separat per poder avançar en el treball de Junta, ja que aquest any l’Escola trigarà més a
enviar les quotes individualitzades amb les devolucions que pertoquen del curs 19/20.
La Junta acorda enviar informació detallada de les quotes de l’AFA a totes les famílies de
l’Escola.
Es proposa disgregar el cost de la secretaria de l’AFA al següent pressupost, ja que moltes
famílies no coneixen la seva existència ni la seva funció. Ja que la secretaria de l’AFA està
present en aquesta reunió, la Junta la presenta a les famílies.
Es proposa revisar el cost de telecomunicacions comparant amb altres teleoperadores.
Es planteja una nova edició de pressupostos participatius a l’Escola. L’AFA disposa de diners
que s’haurien d’invertir. Som una associació sense ànim de lucre.
20/21:

3.3.-Com a últim i abans de procedir a les votacions es presenta la candidatura del curs
-Presidència: Anna Rivero
-Tresoreria: Marion Guillon
-Secretaria: Maika Villaverde
-Vocal: Laia Pedròs
-Vocal: Marta Sala
-Vocal: Rosario Molinero
-Vocal: Lidia Manguán

S’aprova la candidatura, pla de treball i pressupost del curs 20-21 per 12 vots a
favor, 0 abstencions i 0 vots en contra.

4- Presentació treball diferents comissions
Comença parlant el representant de la comissió de les quotes de recent creació. Aquesta
comissió mostra el seu malestar davant l’actitud de l’ED. No van poder reunir-se amb elles per
plantejar les seves propostes.
També es parla de les comunicacions de l’Escola de cara a les famílies insubmises en anys
anteriors reclamant un “deute” que totes considerem inexistent. S’emplaça a Junta a comunicar
a l’Escola el seu rebuig davant aquesta praxi.
Es debat entorn de qui ha d’efectuar aquesta comunicació, si la Junta o la comissió de quotes.
El debat s’encén, ja que part de les famílies consideren que el plantejament de traspassar
aquest treball a les comissions és eludir responsabilitats per part de la Junta.
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Membres de la Junta expliquen que no és això el que s’intentava transmetre.
Membres de la Junta sortint i entrant reconeixen el fracàs de la Junta 19/20 i expliquen el
desgast d’aquesta.
Una família es disculpa per al discurs encès.
Es parla de com funcionen les reunions de Junta amb l’ED i de qui pot assistir a les mateixes
per part de la Junta.

L’Assemblea es dóna per finalitzada a les 20.30h del vespre del dia 5 de novembre de 2020.

Signen aquesta acta la presidenta i secretaria sortints,

Anna Rivero

Lidia Manguán

La presidenta i secretaria entrants,

Anna Rivero

Maika Villaverde
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ANNEX I - LLISTAT D’ASSISTÈNCIA
23 persones màxim, 15 persones mínim
-Família Lentini Amoros - 6è (sessió completa)
-Família Monguillot Guillon – 2n i P4 (sessió complete)
-Família Avila Pedros - 2n i 1er (18.25h desconnexió)
-Família X Conesa 2n i 1er (18.51h desconnexió)
-Família Juan Villaverde – 3r A (sessió completa)
-Família Robles Rivero - 1er (sessió completa)
-Família X De Regil – 6è - (18.03h desconnexió)
-Família Magrini Elfman – 3er B (sessió completa)
-Família Vellón Marimon – 3er A (19.15h desconnexió)
-Família Mugarza Restituiti - P4 (19.04h desconnexió)
-Família Roque Monjo - 2n i 5è (sessió completa)
-Família Cabo Molet - P3 i 1er - (sessió completa)
-Família Pérez Charitidou – P5 - (sessió completa)
-Família Bernat Duch – 4rt B (19.57h desconnexió)
-Família Boudjemia Baró – P5 - (sessió completa)
-Família Nikos papaioannou – P5 (20.12h desconnexió)
-Família Ramos Gonzáles – 5è - (sessió completa)
-Família Panyella Iglesias – P5 (sessió completa)
-Família Solé Manguan – 2n (sessió completa)
-Família Salvadó Sala – 1er i P3 (sessió completa)
-Família Aubets Alegre - 5è (sessió completa)
-Família Gorfinkiel – P4 i 1er (sessió complete)
Invitada secretaria AFA : Yolanda Flores (desconnexió 19.41h sense vot)
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Objectius de
treball curs 2020-21
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

01

Quin pla de treball plantegem?

2020-21

Punt
de partida

Diagnòstic de la situació actual
Estat de la Junta sortint

ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

(baixa participació)
Efectivitat de l'organització
interna
Desconnexió de les famílies
amb l'AFA

Cap a on ens porta aquest
nou curs?
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2020-21

6 eixos de treball.

ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

Pla de treball
Aquest curs 2020-21 és un any excepcional i des
de l'AFA senti que la nostra implicació amb l'escola
ha de ser més viva que mai. Alhora, entenem que la
feina que es feia des d'algunes comissions deixa
de tenir sentit puntualment. Ens plantegem 6
eixos de treball que giraran al voltant de la mateixa
AFA, l'escola i el barri..
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2020-21

Eix 1:
Dinamització
Dinamització de l'associació
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

Fomentar la participació en les comissions, tant en les ja existents
com en les comissions que sorgeixin de les mateixes famílies
interessades. Millorar la funció d'enllaç entre les famílies i famílies escola.
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2020-21

Eix 2:
Reorganització
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

Estructurar l'autonomia i la coordinació de
les comissions.
Redimensionar el paper de la Junta de l'AFA.
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2020-21

Eix 3:
Covid 19
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

06

Mantenir l'escola
oberta tot l'any

2020-21

Introduir i afermar la mirada de

ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

Eix 4:
Mirada de gènere

gènere dins la Junta i entre les
famílies de l'escola
La comissió feminista ens proposa objectius
concisos i complets per al curs 2019-2020 i des
de Junta volem incloure en les nostres línies
mestres la mirada de gènere, compartint els
objectius del projecte.
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2020-21

Eix 5:
Barri
Donar continuïtat a les línies
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

d'acció basades en el
"municipalisme", el
medioambientalisme i la lluita
contra les desigualtats socials
en la gestió de l'AFA
Entenem l'AFA de l'escola com un
element integrador dins del barri, dins de
les nostres capacitats donar suport,
difondre i col·laborar amb les propostes
dels agents municipals que entrin dins de
les nostres línies estratègiques. Continuar
donant suport a projectes amb l'eix
mediambiental i humanitari clar i
difondre'ls entre les nostres famílies.
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Estructurar vincles amb el barri.

2020-21

Eix 6:
Escola pública
Defensa de l'escola pública,
ASSOCIACIÓ
DE FAMÍLIES
ESCOLA LA
FLORESTA

gratuïta, universal i
catalana
Seguiment dels moviments polítics en l'àmbit municipal,
provincial i estatal. Recerca de representacions, si no
n'hi hagués, en diferents agents de la comunitat
educativa que ens mantinguin informades i ens
assessorin en qüestions polítiques dins de l'àmbit de
l'educació. Confiança en aquestes representacions per
a l'operativa diària de les entitats en les quals ens
representen. Suport i difusió dins de les nostres
possibilitats a possibles actes, mobilitzacions i
informacions rellevants en qüestions d'educació
pública.
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