
Acta de l’assemblea ordinària de l’AFA de l’Institut Manuel Blancafort 

Data: 16-12-21 

Lloc: Institut Manuel Blancafors  

Assistents: Sílvia Güell, Xavier Cubeles, Pepo Segura, Anna Frank, Francesca Masclans, Marga 

Bernárez, Xènia Vila, Sílvia Pardo, Xavi Benito, Frederic Noguera, Glòria Blasi, Isabel González, 

Agnès Sebastià 

S’excusen: Carme Melción, Mercè Blanes, Carles Xifré 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta del curs anterior. 
2. Funcions i projectes en els que col·laborem 
3. Balanç econòmic del curs 2020-21. 
4. Pressupost 2021-22. 
5. Renovació de càrrecs. 
6. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió:  

Es fa una roda de presentació de tots els assistents. 

1.-Aprovació de l’acta del curs anterior.  S’informa de que es va fer arribar a tots els assistents 

a l’assemblea i a més està penjada al bloc de l’associació. Per tant si ningú té cap esmena 

s’aprova l’acta.  

2.- Funcions i projectes en els que col·laborem 
Amb el suport d’una presentació s’expliquen les principals funcions de l’AFA i les activitats i els 
projectes que impulsem, tant aquells fixes com els d’aquest curs. També expliquem com ens 
organitzem. (vegeu presentació) 
 
3.- Balanç del curs 20-21 

Es presenta la memòria econòmica del curs passat. 



 

 

Han pagat la quota el 83 % de famílies. Comentem que es pot mirar d’incrementar fent una 

campanya de comunicació i més pedagogia. No hi ha comissió d’Iddink perquè aquest curs han 

aplicat un descompte directe a les famílies. Hem hagut de pagar dos aportacions a l’Associació 

esportiva perquè el curs anterior no es va fer. Comentem que hi ha força despesa bancària i 

esbrinarem si es pot reduir. Els ajuts a les sortides no s’han comptabilitzat al balanç perquè 

s’han pagat durant aquest curs, igual que les papereres. 

4.- Pressupost del curs 21-22 



 

S’aprova el pressupost que es presenta per unanimitat.  

Es comenta que hi ha un saldo final previst que es va mantenint des de fa uns anys, i la 

voluntat que té l’AFA de poder-lo invertir sense gastar-lo tot. 

Es decideix demanar a Iddink que enlloc d’aplicar el descompte a les famílies ens facin 

l’aportació com fins ara. També es proposa passar una enquesta de satisfacció sobre Iddink.  

5.- Renovació de càrrecs 

Càrrec Nom 

President/a Marga Bernárdez 

Secretari/a Carme Melción 



Tresorera Francesca Masclans 

Vocal (es manté) Xavier Cubeles 

Vocal (es manté) Sílvia Güell 

Vocal (es manté) Pepo Segura 

Vocal (es manté) Anna Frank 

Vocal (s’afegeix) Agnès Sebastià 

Vocal (s’afegeix) Xènia Vila 

Vocal (s’afegeix) Sílvia Pardo 

Vocal (s’afegeix) Xavi Benito 

Vocal (s’afegeix) Frederic Noguera 

Vocal (s’afegeix) Mercè Blanes 

Vocal (s’afegeix) Carles Freixa 

Vocal (s’afegeix) Isabel González 

Vocal (s’afegeix) Glòria Blasi 

 

S’afegeixen les següents persones a les comissions existents: 

- Comissió verda: Frederic Noguera 

- Comissió lila: Glòria Blasi (i si cal pot donar un cop de ma a tresoreria) 

- Comissió de convivència: Sílvia Pardo, Xavi Benito 

 

5.- Precs i preguntes 

- Es proposa fer una reunió amb l’altra AFA per buscar sinèrgies. Potser es pot plantejar el 

projecte de les plaques fotovoltaiques de forma conjunta. 

- A la tornada de vacances també es demanarà fer la reunió amb els delegats. 

- Es valora molt important recolzar els projectes on es doni protagonisme a l’alumnat. 

- Farem la consulta a AFAC per saber si cal que tinguem assegurança de responsabilitat civil. 

- Consultarem si l’Anna Bruns té disponibilitat per ampliar hores.  

- Es comenta que seria interessant que el centre incorporés espais de meditació. Pot ser una 

proposta interessant per la comissió de convivència.  

 

 

 

 

Sense cap més aportació s’aixeca la sessió.  

 

 

La Garriga, 16 de desembre de 2021 

 


