AMPA Escola Catalunya
Assemblea Extraordinària AMPA Escola Catalunya
Dia 2 de juny de 2021
Lloc Online
Hora inici 19:00 h en primera convocatòria, 19:30 h en segona
convocatòria
Assistents:
Cristina Aliagas Marín, Cristina García Requena, Anna Gimeno, Pablo Giménez,
Beatriz Ferriz Robles, Jordi Calveres, Ester Bobi, David Puyalto, Rodrigo Barahona,
Daniel Granados Úbeda, Ruben Pasadas, Txell Sala, Anna Miret Gomara, Francisco
Sabalete, Luz Hernández, Carme García Revelles, Raquel Girón, Marta Santos,
Natalia Vigueras, María Fernanda Merino, Norma Díaz, Iris Jaraute Barranca, Pilar
Gómez

Ordre del dia
1. Posem punt i final al Projecte Participatiu.

Desenvolupament de la sessió
El Rodrigo Barahona és el membre de la Junta de l’AMPA que s’encarrega de desenvolupar
l’únic punt de l’ordre dia. Com a part de l’equip de coordinació del projecte, és coneixedor de
l’esperit del Projecte Participatiu i sap com s’han desenvolupat cadascuna de les seves fases.
Per justificar davant l’Assemblea el motiu de la convocatòria extraordinària, explica als
assistents què es volia aconseguir amb aquest projecte, com ha anat fins ara i quines han estat
les opcions més votades. Tot seguit, passa a detallar que, degut a un error en el càlcul del
pressupost inicial, una d’aquestes iniciatives més votades, el Parc Infantil, suposa un cost real
més alt del que es va pressupostar inicialment (que està sobre els 4000 €, que queden lluny
dels 1000 € que es podien destinar a cada iniciativa). El Rodrigo ens transmet que això ha
passat principalment per la manca d’experiència en gestionar projectes de participació com
aquests. En paraules d’ell, ha estat una “novatada” que ens situa en un escenari que pot tenir
solucions diferents.
-

Opció A: L’AFA s’encarrega de dur a terme el projecte Parc Infantil entre
aquest curs 2020/21 i el curs vinent 2021/22, amb els 1000 € destinats al
projecte, amb el romanent d’aquest curs i amb part del pressupost del curs
vinent.

-

-

Opció B: es descarta la iniciativa del Parc Infantil i es declara desert el tercer
lloc. Els 1000 € destinats a la iniciativa passen a formar part del romanent que
l’AFA tindrà pel curs 2021/22.
Opció C: es desqüalifica la iniciativa del Parc Infantil i es destinen els diners al
taller de Gestió Emocional (cinquena iniciativa més votada). La quarta
iniciativa, la porta de Cal Jepó, no es pot dur a terme perquè l’Ajuntament no
autoritza a fer canvis estructurals.

El Parc Infantil ocuparà una zona de 20m2 a la sorra davant del porxo abans de la font.
Els infants seguiran tenint molt d’espai per córrer i fer jocs de lleure.
El Parc Infantil és una demanda que havia fet direcció, a la que l’AMPA no podia fer
front per manca de pressupost.
Un cop exposades les tres opcions, una de les persones assistents a l’Assemblea
manifesta que un projecte que no acompleix les bases no hauria d’haver-se tirat
endavant (es parla que ha estat una acció lletja). El Rodrigo li respon que la iniciativa
va passar la fase de tria perquè es pensava que entraria dins del pressupost però que
després es va veure que estava lluny del pressupost inicial i aclareix que només un
projecte va quedar descartat per estar fora de pressupost. La Xtell Sala comenta que
no sabem quants projectes podrien haver-se presentat si el factor econòmic no hagués
estat determinant, perquè la gent sa era conscient que existia aquest topall econòmic i
ja no els va presentar. Amb el parc infantil, un cop votat per la comunitat educativa , ja
no podem tornar enrere. La realitat és que el projecte del Parc Infantil és un dels
projectes més votats. Ara que l’error s’ha comès, hem de buscar la forma de
solucionar-lo de la millor manera, tenint en compte que no acompleix les bases però
també que és un projecte molt votat. I a la Junta de l’AMPA hem decidit que el millor
és fer-ho entre tots els socis de l’AMPA, en Assemblea. Pren la paraula el Dani
Granados, tresorer de l’AMPA, qui explica que és viable tirar endavant la iniciativa del
Parc Infantil entre aquest any i el vinent, donat que:
-

No hem gastat tot el pressupost d’aquest any.
Per l’any vinent i tenint en compte com hem anat de diners en anys anteriors
podem assumir la part que quedaria per pagar d’aquest curs. Hem fet
iniciatives de costos semblants que hem pogut tirar endavant sense problemes
amb les quotes de 250 famílies (com ha estat el cas d’aquest curs).

La persona que ha presentat la seva disconformitat davant haver tirat endavant un
projecte que no entrava a pressupost considera que és precipitat pensar que el curs
vinent es podrà assumir la part que queda del cost del projecte, perquè no es pot
assegurar quantes famílies seran sòcies. El Dani li contesta que si les famílies no es fan
sòcies, llavors l’AMPA deixarà d’existir.
Abans de votar el Rubèn Pasadas, president de l’AMPA fa un incís per comentar que,
segons últimes converses amb l’empresa proveïdora del parc infantil, potser fins i tot
podríem dur a terme el projecte de forma íntegra abans d’acabar aquest curs, sense
haver de fer ús del pressupost de l’any vinent. Com a objecció a aquesta informació,
una de les persones assistents a l’Assemblea li respon que això no és el que contempla

cap de les opcions. És un comentari sobre el que no s’aprofundeix perquè les opcions
de votació ja estan clares, tal i com el mateix president demana.

Cap persona presenta més objeccions i es passa a la fase de votació. Totes les famílies
amb dret a vot deixen els seus vots de manera pública al xat de l’Assemblea. Tot i que
es fa un recompte inicial Tant la Beatriz Ferriz, que coordina el xat, com el Rodrigo,
deixen clar que s’ha de fer un recompte curós per evitar haver d’esmenar informacions
precipitades. En qualsevol cas, un cop han votat tots els assistents, després d’un
recompte preliminar sembla que queda clar que l’opció A és la més votada per les
famílies.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, I perquè consti el que s’ha
tractat s’estén aquesta acta.

Ester Bobi
Secretària

Rubèn Pasadas
President

Notes:
- Podeu accedir a la presentació Power Point que es va compartir durant
l’Assemblea a través d’aquest enllaç
https://docs.google.com/presentation/d/17lKQBYPpmNIVjtzxqLJxTbvt69vLGS_
OF-QyPsk11Sg/edit?usp=drivesdk
- A continuació, annexem el xat de la sessió, on podeu trobar les preguntes
efectuades i també les votacions.

ANNEX I
Xat sessió

19:19:46 De Raquel a Todos : on aniria el parc infantil?
19:20:37 De Raquel a Todos : entenc que al pati d'infantil....
però no treurà molt lloc per poder córrer i fer joc lliure?
19:20:50 De Bea Ampa (AFA) Escola Catalunya a Todos : L’escola va escollir el lloc
19:21:06 De Econòmiques a Todos : davant de parvulari, però en funció de les mides, dirección
acabarà decidint ell lloc més adient.
19:23:28 De norma a Todos : Yo tengo una pregunta.
19:25:12 De norma a Todos : Si no se hubiese iniciado el proyecto participativo, el AMPA
habría priorizado hacer un nuevo Parque infantil?
19:29:37 De Anna a Todos : Podem saber quins són els projectes que es van desestimar per
passar del pressupost de 1000€?
19:43:50 De jordi a Todos : Opció B
19:44:49 De Raquel a Todos : voto opció A ( família socia, Neus Guimerà Giron 4t)
19:45:38 De Biel Calveres PRIMER a Todos : voto opció B ( família socia, Biel Calveres 1r)
19:46:17 De Raquel a Todos : apago. Gràcies per la feina feta. Ja informareu del resultat!
19:46:27 De Luz a Todos : Opción A (familia socia, Abril Segarra, 2on)
19:46:39 De Anna Gimeno a Todos : Opció B-SOCIS Roc i Marta Mir Gimeno 3erB i P5A
19:46:54 De Cristina a Todos : opció C ( familia socia farreny García, Eric, 6é, Claudia i Valeria,
3r)
19:51:52 De Admin a Todos : opció B (familia socia Iria López Merino 3-A)
19:53:22 De Natalia a Todos : opció C (Familia Reñe Vigueras 3A )
19:53:26 De marta a Todos : Entendido todo, como votamos?
19:53:42 De Anna a Todos : Opció B (familia sòcia. Júlia i Laia Carballo Miret, 6è i 4rt)
19:54:43 De Txell Ampa (AFA) Escola Catalunya a Todos : Txell, Familia Sanchez Sala OPCIO C
19:57:30 De norma a Todos : Opcion C - (Norma Díaz / niño Ferran Boned)
19:59:06 De Ester AMPA / AFA a Todos : Opció A (família sòcia Ivan i Eric Puyalto 4t)
19:59:52 De Pablo a Todos : Opción A (socios, Burdallo Giménez)
20:00:29 De Iris a Todos : Opció A (Familia Sòcia Iria Jaraute P3B)
20:00:34 De Econòmiques a Todos : Opció A (familia Sòcia Gerard i Ferran Granados Soler
20:00:35 De marta a Todos : Opción A. Familia socia. Joel y Valentina Arús Santos
20:00:43 De David a Todos : Opción A (famila Puyalto 4t)
20:00:56 De Rodrigo Barahona a Todos : Opció A (Familia Barahona Celada)
20:01:23 De Rodrigo Barahona a Todos : perdon, Barahona Vega
20:01:49 De Ruben Pasadas Llonch a Todos : opció A familia sòcia Pasadas Segura
20:02:27 De Bea Ampa (AFA) Escola Catalunya a Todos : opció B (familia socia Lopera Ferriz 3A)

20:03:18 De
20:06:05 De
20:06:49 De
20:07:11 De
20:08:33 De
20:09:05 De
20:09:18 De
opción A
20:09:39 De
20:09:51 De
20:10:00 De
20:15:23 De
20:16:13 De

Cristina Aliagas Marín a Todos : Opció B (família sòcia Prohens Aliagas P4-B)
Francisco a Todos : Opción A ( Verónica Tomás, niño Fran Sabalete ) P3
Iris a Todos : Perdonar en el VOTO de Iria de P3B es Iria Rodriguez Jaraute
Iris a Todos : Muchas gracias por todo
Anna Gimeno a Todos : Gràcies per la vostra feina, adéu!
Cristina Aliagas Marín a Todos : Gràcies i fins aviat!
Bea Ampa (AFA) Escola Catalunya a Todos : Familia socia, fidel Rodriguez Garcia
David a Todos : Gracias por el trabajo!
David a Todos : Adéu
Cristina a Todos : bona tarda a tothom
Francisco a Todos : gracias
Anna a Todos : Moltes gràcies AFA per la feina feta!

