
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA MARÇ 2021 
 

 
 

Dia: 11 de Març de 2021  

Hora: 21:30h  

Lloc: videoconferència 

 

Persones assistents: 

Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Fran Aguilera (Comissió Casal Estiu), Marta Alcober 

(Junta Petita / Comissió COVID), Isabel Aris, Dani Barco (Comissió Comunicació), Eduard Bartí, Fidel 

Bellmunt (Comissió Comunicació / Comissió Temps de Migdia), Mireia Bernadàs (Comissió Economia), 

Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Seyla De Francisco (Comissió Casal Estiu), Ivan Febrer 

(Junta Petita / Comissió COVID), Elena Galvani (Comissió Web), Xantal Genobart (Comissió Inclusiva), 

José Luis Gómez (Junta Petita / Comissió Comunicació), Erundina González (Comissió Temps de Migdia), 

Pablo Guerra (Comissió Festa fi de curs), Sílvia Núria Guil, Britta Guldmann (Junta Petita), Laia Jaén, Eva 

López (Comissió AHNL), Montse Mallén (Comissió Temps de Migdia), Maria Mallo (Comissió Inclusiva), 

Lídia Palau, Came Pons, Anna Pradas (Junta Petita), Raquel Róbalo (Comissió Inclusiva), Albert Torrent 

(Comissió Acollida i Cangur), Elvira Vargas, Òscar Vidiella (Comissió Temps de migdia), Sofia (Comissió 

Festa fi de curs) , Xènia (Comissió Festa Fi de curs).  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova. 

 

2. ESTAT DE L’AFA EN TEMPS DE COVID-19 

Informem que aquesta darrera setmana ha estat emocionalment complicada i que hem hagut de 

centrar-nos en un tema i dedicar-li moltes hores i molts esforços des de l’AFA. La Balbina, la 

secretària de l’AFA (la que hi havia abans del Dani) està de baixa (aprovada per l’ICAM) amb 

una incapacitat permanent revisable. Dimarts de la setmana passada (2 de març) un tribunal 

mèdic li va denegar la incapacitat permanent revisable i li va dir que calia que s’incorporés a la 

feina. En aquell moment va ser un trasbals perquè ni ella ni nosaltres com a AFA hi comptàvem. 

A més, el seu moment emocional i l’estat de salut no acompanya el seu retorn a la feina. Per 

tant ens ha calgut valorar totes les opcions que suposaven aquesta reincorporació (adaptació 

del lloc de treball, acomiadaments, etc.) i hem hagut de parlar amb gestoria, amb la Balbina i 

en Dani per veure com es feia aquesta incorporació, que havia de ser immediata al llarg de la 

setmana passada. Finalment, la Balbina segueix de baixa (ICAM), i tot continua igual, amb en 

Dani a secretaria, tot i que en substitució de la Balbina. Per tant, per part de l’AFA i en termes 

econòmics, estem (com ho hem estat fins ara) assumint el sou del Dani i la part de la baixa de 

la Balbina. 

 

3. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Fa un any des de la plataforma Decicim Barcelona de l’Ajuntament ens presentem als “Projectes 

participatius” que, juntament amb el CAP del Vapor Vell i la Biblioteca, presentem en comú un 

projecte de millora del passatge. S’informa que fa poc vam rebre el mail de confirmació de que 

el projecte compleix els requisits tècnics i que entrava en una preselecció per poder tirar 

endavant el projecte. En aquesta segona fase cal superar el vot popular (que es farà a partir del 



22 de març i fins el 5 d’abril). En aquesta votació popular tot els empadronats i empadronades a 

BCN podran votar el projecte que més li agradi dels que han passat aquests requisits tècnics. 

Des de l’AFA i des de l’Escola farem una bona comunicació, molt explicativa (que serà penjada al 

web escola) per a que les famílies puguin apostar (i donar el seu vot) pel projecte “Revitalització 

ciutadana del Passatge del Vapor Vell”. També des de l’escola, es farà un treball amb els infants 

per sensibilitzar el projecte. 

Ja s’aniran informant dels terminis per a participar a les votacions però, des de l’AFA, demanem 

que aquesta sigui màxima per tal de que puguem gaudir d’un passatge renovat i revitalitzat. 

Alsegüent enllaç podeu trobar el projecte que s’ha presentat. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/19915 

 

4. COMISSIONS  

 

Temps de migdia: 

Sobre el tema de la vaga del 8 de març, la comissió informa que va tenir molt bona resposta per 

part de les famílies i que 197 dels 365 infants usuàries del servei de TdM van quedar-se a dinar. 

Van recol·locar els infants en espais per poder respectar els grups bombolla, tot i ser menys 

monitors, per a que estiguessin atesos amb qualitat i seguretat. Informen que també hi va 

haver vaga al personal de cuina i què, per això, hi va haver el canvi de menú. 

Informen també que, pel que fa a les opcions de millora dels servei pel que fa a les empreses de 

cuina, exposen que estan fent un estudi molt profund (i elaborant una taula comparativa) de les 

diferents empreses que estan mirant. Sota la premissa d’obtenir prestacions equiparables a les 

que tenim ara, però mirant de rebaixar el cost. També estan connectant amb les diferents AFES 

del barri per veure quines empreses tenen contractada i saber-ne l’experiència que estan tenint. 

Sobre el conflicte a 5è, finalment des de la coordinació i la comissió, s’ha decidit canviar el 

monitoratge per tal de revertir la situació que s’ha generat. Han intercanviat el monitor els 

cursos de 3er i 5è. Informen que els grups s’han adaptat prou bé al canvi de monitors. Que va 

provocar sorpresa el canvi (sobretot al grup de cinquè) però que aquest fet ha servit als infants 

per adonar-se que els actes que un fa tenen unes conseqüències. En general, en tots dos cursos 

(3er i 5è) s’ha acceptat molt bé, per part de l’alumnat, el canvi. 

Comunicació:  

Exposen que estan pensant en la revista de l’escola d’aquest any i que cal parlar amb l’escola 

per a poder recuperar el format paper. 

Acollida i cangur: 

Informen que ja han posat en marxa el sondeig per a veure si hi ha demanda per a poder 

ampliar l’horari del cangur de tarda. Informn que el sondeig es tancarà el proper dimecres 17 de 

març i que, amb les respostes faran els números, i els presentaran a la propera ampliada. A dia 

d’avui han contestat unes 60 persones 

Casal d’estiu:  

Pel que fa a l’activitat homologada per l’Ajuntament, des de la comissió creuen que les beques 

les podran aconseguir. Des de l’Ajuntament estan demanant dades en aquesta direcció fet que 

fa intuïr que és possible que, com a mínim , el tema beques el tinguem resolt. 

Expliquet també que ja han posat fil a l’agulla al disseny del Casal d’Estiu 2021, assegurant que 

hi haurà casal. S’han reunit i la coordinació del Casal (Laia) està començant a dibuixar-lo. 

També estan fent sondeig amb les monitores que voldran/podran treballar o no aquest estiu. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/19915


Finalment exposen que calen relleus a la comissió ja que hi ha famílies que marxen de l’escola 

en breu. 

Web:  

Informen que han publicat i penjat els vídeos del projecte de l’escola al web. Des de la comissió 

proposen fer alguna cosa similar sobre el funcionament i les comissions de l’AFA, del què es fa a 

cada comissió, com s’organitza, on es presenti tot el que fa l’AFA, etc. en 2-3 minuts. Des de la 

comissió treballaran en un guió per a crear aquest vídeo. Informen que potser demanaran algun 

material visual a alguna comissió, alguna família que pugui posar una veu en off, etc. Des de la 

comissió demanen que necessiten algú que hi entengui d’edició de vídeo. Es posa sobre la taula 

que sigui el Pascu, qui és el que ha fet els vídeos del projecte d’escola. 

Activitats en horari no lectiu:  

Informen que no hi ha cap novetat. Continuem amb les activitats amb els grups bombolles i 

exposen que potser, de cara al tercer trimestre engeguen les activitats en horari no lectiu (en 

funció de les normatives sanitàries que hi hagi) del plantejament d’inici de curs. 

No han previst obrir més activitats amb les mesures que hi ha ara (6 infants si no son grup 

bombolla). 

També que es posaran a treballar per elaborar les AHNL per al curs vinent. 

Economia:  

S’han de reunir encara, sobretot per a refer el pressupost. 

Festa fi de curs: 

La comissió de samarretes de la festa informen que, amb aquests dos dies de venda, s’ha venut 

quasi tot l’estoc i que en queda molt poc i que cal fer més talles. Suspenen la venda prevista per 

demà divendres i que faran una recollida de les talles i de la quantitat de samarretes que falten. 

Faran recerca el lloc on puguin fer poques unitats per a que ningú es quedi sense. També 

informen que volen acabar de vendre l’outlet (samarretes, embolcalls d’entrepans, bosses de 

piscina…) 

La comissió de la cursa informa que, de moment, no es veu molt factible poder-la dur a terme ja 

que serà difícil obtenir els permisos de l’Ajuntament (pels protocols sanitaris) d’actes al carrer. 

La comissió de tallers també està esperant a veure com està la situació sanitària per poder 

dissenyar el format dels tallers. Informen que després de setmana santa començaran a valorar 

possibles formats. 

Inclusiva:  

Informen que continuen amb els dies internacionals i que ja tenen el tema de la xerrada que 

organitzaran, relacionada amb les “conductes disruptives”. Informen també que ja tenen 

l’entitat que farà la xerrada mirada “Es Mediació” (http://esmediacio.cat), que la xerrada serà 

d’aproximadament 1 hora i que no tindrà cap cost. Només falta concretar el dia que es 

realitzarà. 

 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

 

http://esmediacio.cat/Contacte/


Es posa sobre la taula que cal un relleu important a totes les comissions, i que aqeust relleu, 
com més aviat es faci, permetrà que les noves famílies que s’incorporin a les comissions, puguin 
anar aprenent de les persones amb més experiència. 
 
 
Es presenta el Moviment Revolta Escolar (www.revoltaescolar.cat), moviment organitzat per les 
AFES de BCN que s’organitzen per fer visibles que es volen uns entorns segurs a les escoles, a 
partir de talls de carrers els divendres, cada quinze dies. Les escoles del barri tallen el carrer 
Numància, entre Robrenyo i Av. Madrid de 16’30 a 17’15h. Cal valorar si ens sumem a aquesta 
mobilitzacions reivindicactives de ciutat. Es diu que sí, que és important adherir-nos i que cal fer 
suport. Es demana que sigui una petita comissió de famílies que lideri la iniciativa i que en facin 
la difusió. 
 
 
S’informa del canvi que hi ha hagut en relació a les colònies 1er i 2n (que faran una nit fora a 
finals de març, com a primer contacte amb unes colònies per a tots ells) i dues nits en el 
període en que les colònies de primavera ja estaven programades. En total seran els mateixos 
dies de colònies (4 dies i 3 nits), però repartides demanera diferent. 
 
Es convoca la propera Junta Ampliada per el 8 d’Abril a les 21’30h. 
 
 

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com 
 

 

AFA Escola Barrufet: Passatge Vapor Vell 7 – Tel.: 93 409 72 08 - 08028 Barcelona – afabarrufet@gmail.com 

http://www.revoltaescolar.cat/
mailto:ampabarrufet@gmail.com

