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ACTA JUNTA SETEMBRE 2022 

Lloc de reunió Escola El Vapor 
Dia 11/11/2022 
Hora inici/fi 17.00h. – 18.30h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AFA: 
 

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Quim Preixens 
Anna Salve 
Bernat Borràs 
Jordi Gimeno 
Núria Vallet 
Carles de Castro 
Beth Boleda 
 

Presidenta 
Vicepresident 
Tresorera 
Secretari 
Vocalia de camins escolars 
Vocalia de comunicació 
Vocalia de comunicació 
Vocalia de festes 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Fixació de la data i hora de l'Assemblea General Ordinària i de l'ordre del dia corresponent, per 
poder fer la convocatòria oficial ja el mateix dia 11/11/2022. 
2- Presentació vocal de Festes i valoració de la Castanyada 
3- Gestió rebuts i impagats de cursos anteriors 
4- Resum reunió AFA-Escola-Servei de Mobilitat Ajuntament de Terrassa 
5- Actualització pàgina web AFA 
6- Generació de continguts xarxes socials AFA 
7- Projecte solidari anual: Prodis 
8- Torn obert 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1- Fixació de la data i hora de l'Assemblea General Ordinària i de l'ordre del dia corresponent, per 
poder fer la convocatòria oficial ja el mateix dia 11/11/2022 

Es proposa el dilluns 28 de novembre de 2022 a les 16h45 com a data i hora per a l’Assemblea General 
Ordinària. L’ordre del dia s’acabarà d’establir els propers dies per tal de poder fer la convocatòria oficial 
el proper dilluns 14 de novembre. 

 
2- Presentació vocal de Festes i valoració de la Castanyada 

La Beth Boleda es presenta oficialment com a nova vocal de Festes i valora la festa de la Castanyada. La 
Beth remarca que tot va funcionar molt bé, la xocolatada va ser un èxit total (fins i tot es va exhaurir), 
així com els tallers, maquillatge, els jocs de fusta i les persones voluntàries. També va tenir molt bona 
rebuda el “bon dia” de la Castanyera a la porta d’infantil. S’ha enviat un formulari- enquesta per 
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Dinantia per valorar la festa; per ara han respost 56 famílies. La Beth, juntament amb la comissió de 
Festes, farà un esquema per a cadascuna de les festes per determinar les necessitats corresponents. 

Respecte d’altres festes properes es comenta el patge i el tió. Per la primera es comenta que caldria 
preparar el plafó de fons corresponent, aprofitant si es pot el que va fer l’escola el curs passat per gravar 
els vídeos de les cançons de Nadal de cada classe. 

També es comenta el tema del Carnestoltes, per ara hi ha unes 3 o 4 famílies que ho encapçalen i es 
vol tirar endavant. La Núria Vallet, que s’havia cuidat del Carnestoltes en cursos anteriors, apunta que 
seria adequat que fossin unes 5 o 6 famílies que ho coordinessin tot i que aquestes mateixes siguin les 
que escullin la temàtica i les disfresses a confeccionar. 

 
3- Gestió rebuts i impagats de cursos anteriors 

Respecte la gestió de rebuts es pregunta a la Junta qui ha d’assumir les despeses en cas de devolució 
d’un rebut per part del banc. S’acorda que aquesta despesa l’ha d’assumir la família corresponent. 

Dels impagats de cursos anteriors de la quota AFA hi ha una família que els dos cursos anterior no van 
pagar la quota i que ara s’han apuntat a una extraescolar i han pagat la quota d’aquest curs. La Junta 
considera que la família s’ha de posar al dia de les quotes anteriors i que cal reclamar a aquesta família 
el pagament corresponent per evitar estar en una situació irregular. 

 
4- Resum reunió AFA-Escola-Servei de Mobilitat Ajuntament de Terrassa 

El Jordi Gimeno explica la reunió que va haver-hi el passat 3 de novembre entre l’AFA, l’escola i el Servei 
de Mobilitat, a la qual per part de l’AFA també va assistir Bernat Borràs. A la reunió es preveia que 
vindria la tinent d’alcalde Lluïsa Melgares però només va venir la cap de mobilitat Susi López. 

De la proposta de tancament del carrer Giralt i Serrà aprovada en Assemblea per l’AFA l’any 2021 no 
preveuen que sigui possible aquest tancament total, argumentant la presència de l’aparcament i les 
futures derivacions del trànsit per les restriccions previstes als carrers Arquímedes i Galileu. El servei 
de mobilitat sí que podria reduir l’espai de calçada al carrer de Giralt i Serrà, però sempre permetent-
hi el pas de vehicles i amb la tanca només en hores d’entrada i sortida d’alumnes. Respecte a desplaçar 
el puja-baixa de davant de l’escola al passeig Vint-i-dos de Juliol passat el carrer del Torrent d’en Pere 
Parres no hi veuen inconvenient, tot i que cal que fem una petició formal. Des de l’AFA es considera 
totalment insuficient la proposta de l’Ajuntament ja que no dona resposta a la seguretat viària de 
l’entorn ni tampoc permet crear un espai d’acollida que l’escola no té. 

S’acorda en Junta fer mobilitzacions en contra de la decisió del servei de mobilitat de l’Ajuntament, fent 
campanya a través de Twitter, amb pancartes a l’escola i, si cal, amb altres tipus de mobilitzacions. 

 
5- Actualització pàgina web AFA 

Està pendent fer una renovació total de la imatge, tot i que els continguts sí que es procura que estiguin 
actualitzats i que siguin vàlids. 

 
6- Generació de continguts xarxes socials AFA 

L’escola demanava a l’AFA ser més actius a xarxes socials. Tot i estar-hi d’acord, es considera que 
l’escola no ha d’utilitzar les xarxes socials de l’AFA per a aspectes relacionats amb l’escola, tal i com 
semblava suggerir-nos. Les xarxes socials de l’AFA seran només per a continguts relacionats amb l’AFA. 
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7- Projecte solidari anual: Prodis 

Es comenta que a la xocolatada de la Castanyada es van recollir 94,40 euros destinats a Prodis i que es 
faran donacions puntuals, més que una quota continuada. Es comenta la possibilitat que el nom de 
l’AFA El Vapor pugui figurar en una de les parets del nou Vapor Cortès on anirà Prodis, com a entitat 
col·laboradora. 

Es proposa enviar per Dinantia a les famílies la informació del projecte solidari anual de Prodis, per tal 
de donar-ho a conèixer i que sàpiga clarament on van els diners recollits. 

 
8- Torn obert 
 

• L’Anna Salve exposa que la Sonia de coordinació d’extraescolars li havia comentat la possibilitat 
de disposar d’un telèfon mòbil de contacte amb les famílies i d’ús durant el seu horari de treball. 
Es valorarà si es fa en funció del cost. 

 

• La Beth Boleda comenta incorporar una “Benvinguda a l’AFA” per poder exposar a les families 
les comissions que hi ha per poder col·laborar. També proposa vocals per a cada classe, però 
no es considera ja que anteriorment ja s’havia fet sense èxit. 

 

 

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de la 
presidenta. 

 
El secretari, Vistiplau (segell de l’AFA) La presidenta, 
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