
           
 

Acta
 

 
 
Comença la reunió a les 21:30h del 1 de desembre
 
Assiteixen: 
 
Júlia Camacho 
Alícia Sànchez 
Paola Manriquez 
Nagore Galindo 
Jordi Torrent 
Clara Coll 
Dani Garcia de la Serrana 
Roser Ferron 
 
 
Ordre del dia, 1 de desembre del 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Deute Hisenda 
3. Nadal : 
 -Paneres 
 - Decoració concerts Nadal
 - Bar pessebre vivent 
 -Loteria dècim AFA 
4. Samarretes i jerseis AFA i escola
5.  Col·laboració amb la Marató de 
6. ONG Alkaria 
7.  Llista de llocs on canviar AMPA per AFA
8. Regidoria d’igualtat: taula diversitat
9. Qüestions sobrevingudes 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
No es dur a terme. 
 
2. Deute Hisenda 
La Júlia explica d’on ve el deute que tenim amb hisenda i com és que ha anat augmentant. Degut a 
això ens podem quedar sense les subvencions. La Júlia seguirà fent les gestions pertinents.
Per ara no surt el deute de sanció (fins a 600
 
3. Nadal : 
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Comença la reunió a les 21:30h del 1 de desembre del 2021, de manera telemàtica.

Ordre del dia, 1 de desembre del 2021: 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
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Samarretes i jerseis AFA i escola 
Col·laboració amb la Marató de TV3 

Llista de llocs on canviar AMPA per AFA 
Regidoria d’igualtat: taula diversitat 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

d’on ve el deute que tenim amb hisenda i com és que ha anat augmentant. Degut a 
això ens podem quedar sense les subvencions. La Júlia seguirà fent les gestions pertinents.
Per ara no surt el deute de sanció (fins a 600€), però ja acabarà sortint. 

 

del 2021, de manera telemàtica. 

d’on ve el deute que tenim amb hisenda i com és que ha anat augmentant. Degut a 
això ens podem quedar sense les subvencions. La Júlia seguirà fent les gestions pertinents. 



           
 

Acta
 

 
 -Paneres: 
Acordem vendre 500 tires que són 5000 números, a 1
lots i els números guanyadors aniran amb les 3 últimes xifres del “gordo” de Nadal.
L’Aida o l’Alícia faran un cartell amb els logos dels comerços 
La Paola i la Júlia prepararan els lots.
Direm al grup de famílies col·laboradores sí algú vol vendre tires de números, i farem un correu 
informant a les famílies del sorteig.
La Paola recull els diners i els ingressa al compte de l’AFA
 - Decoració concerts Nadal
Fem una primera convocatòria a través del grup de famílies col·laboradores pel 10 de gener a les 
15h per fer una pluja d’idees. 
 - Bar pessebre vivent: 
Ens encarreguem de vendre la xocolata desfeta i malindros que prepara PIC
Proposem també fer cafès i vendre 50 ponsèties (les busca la Irene). Faltarà lligar preus.
 -Loteria dècim AFA: 
Ja tenim número: 56894 
  
4. Samarretes i jerseis AFA i escola
Tirem endavant els jerseis i polars per l’AFA per mirar de tenir
 
5. Col·laboració amb la Marató de TV3
La Júlia ha parlat amb la Míriam que és qui coordina les activitats per la Marató.
Els Voluntaris s’encarreguen dels inflables i proposen fer rifa de coses que tenen. 
pintar cares i ajudar a controlar inflables i xocolata. Buscarem models per pintar cares.
 
Es dóna per acabada la reunió a les 23h quedant pendents els punts 6, 7, 8 i 9. Seguirem amb 
aquesta ordre del dia el proper 9 de desembre de 2021.
 
Comença la reunió a les 21:35h del 9
 
Assiteixen: 
Júlia Camacho 
Alícia Sànchez 
Paola Manriquez 
Clara Coll 
Dani Garcia de la Serrana 
Irene Cutillas 
Gina Bover 
Aida Ruiz-Ruano 
Roser Ferron 
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Acordem vendre 500 tires que són 5000 números, a 1€ la tira, per tant recaptarem 500€. Farem 5 
lots i els números guanyadors aniran amb les 3 últimes xifres del “gordo” de Nadal.
L’Aida o l’Alícia faran un cartell amb els logos dels comerços que han participat.
La Paola i la Júlia prepararan els lots. 
Direm al grup de famílies col·laboradores sí algú vol vendre tires de números, i farem un correu 
informant a les famílies del sorteig. 
La Paola recull els diners i els ingressa al compte de l’AFA. 

Decoració concerts Nadal: 
Fem una primera convocatòria a través del grup de famílies col·laboradores pel 10 de gener a les 

Ens encarreguem de vendre la xocolata desfeta i malindros que prepara PICANT DE MANS. 
Proposem també fer cafès i vendre 50 ponsèties (les busca la Irene). Faltarà lligar preus.

Samarretes i jerseis AFA i escola  
Tirem endavant els jerseis i polars per l’AFA per mirar de tenir-ho el divendres 17.

Col·laboració amb la Marató de TV3 
La Júlia ha parlat amb la Míriam que és qui coordina les activitats per la Marató.
Els Voluntaris s’encarreguen dels inflables i proposen fer rifa de coses que tenen. 

r a controlar inflables i xocolata. Buscarem models per pintar cares.

Es dóna per acabada la reunió a les 23h quedant pendents els punts 6, 7, 8 i 9. Seguirem amb 
aquesta ordre del dia el proper 9 de desembre de 2021. 

Comença la reunió a les 21:35h del 9 de desembre de 2021, de manera telemàtica.

 

€ la tira, per tant recaptarem 500€. Farem 5 
lots i els números guanyadors aniran amb les 3 últimes xifres del “gordo” de Nadal. 

que han participat. 

Direm al grup de famílies col·laboradores sí algú vol vendre tires de números, i farem un correu 

Fem una primera convocatòria a través del grup de famílies col·laboradores pel 10 de gener a les 

ANT DE MANS. 
Proposem també fer cafès i vendre 50 ponsèties (les busca la Irene). Faltarà lligar preus. 

el divendres 17. 

La Júlia ha parlat amb la Míriam que és qui coordina les activitats per la Marató. 
Els Voluntaris s’encarreguen dels inflables i proposen fer rifa de coses que tenen. Nosaltres de 

r a controlar inflables i xocolata. Buscarem models per pintar cares. 

Es dóna per acabada la reunió a les 23h quedant pendents els punts 6, 7, 8 i 9. Seguirem amb 

de desembre de 2021, de manera telemàtica. 
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Ordre del dia, 9 de desembre del 2021:
Seguim amb els punts pendents de l’ordre del dia 1 de desembre de 2021:
 
6. ONG Alkaria: 
Des de l’escola no veuen clar aquesta col·laboració per diferents motius: No és una 
poble i aquí ja hi ha altres projectes solidaria, etc; troben que és delicat 
nivell oficial i legal com a escola. 
Però diuen que si a nivell d’AFA volem tirar
Acordem seguir parlant de fer alguna cosa a nivell d’AFA.
 
7. Llista de llocs on canviar AMPA per AFA
Queda pendent. 
 
8.  Regidoria d’igualtat: taula diversitat
Des de la regidoria d’igualtat han enviat un correu informant que han iniciat una taula per la 
diversitat on es reuneixen periòdicament persones de diferents col·lectius, entitats del poble o a 
títol personal, i  ens conviden a participar
si algú està interessat en assistir-hi.
 
9. Qüestions sobrevingudes 
- Rifa: estan tots els números venuts. Acordem comprar 100 tires més i per tant prepa
ja que encara hi ha gent que en vol comprar. Hem de fer cartell amb els logos dels comerços i amb 
una foto dels lots. 
- Calendaris: L’Alícia pregunta a la impremta com ho tenen.
Hi ha famílies que tenen l’opció de pagaments domiciliats a la TPV i no volen el calendari: en Dani 
mirarà de desactivar la domiciliació d’aquest pagament. Si a algú ja se li ha efectuat que ens faci la 
reclamació i li retornarem l’import (la Roser fa correu per les famílies). Pre
mestres, personal del menjador o de la neteja que en vulguin.
-Marató: Finalment hi haurà les activitats de inflables, xocolatada, pintacares, jocs, fer trenes i fer 
un taller (pintar pinyes) 
Hem de portar: pinzells, gots, tovallo
Irene: xocolatada 
Alícia: responsable del taller 
Paola: comodí 
Francina i Júlia; quan arribin s’afegeixen on faci falta.
Demanarem persones voluntàries per donar un cop de mà al grup de famílies col·laboradore
Les persones que col·laboren duent a terme les activitats aniran amb l’armilla del cotxe com 
element distintiu.  
L’horari és de 16:30 a 19h. 
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de desembre del 2021: 
pendents de l’ordre del dia 1 de desembre de 2021: 

Des de l’escola no veuen clar aquesta col·laboració per diferents motius: No és una 
í ja hi ha altres projectes solidaria, etc; troben que és delicat col·laborar amb una ONG a 

Però diuen que si a nivell d’AFA volem tirar-ho endavant que no hi veuen inconvenient. 
Acordem seguir parlant de fer alguna cosa a nivell d’AFA. 

Llista de llocs on canviar AMPA per AFA 

Regidoria d’igualtat: taula diversitat 
Des de la regidoria d’igualtat han enviat un correu informant que han iniciat una taula per la 
diversitat on es reuneixen periòdicament persones de diferents col·lectius, entitats del poble o a 

ol personal, i  ens conviden a participar-hi.  La Roser passarà correu on s’explica el que s’hi fa per 
hi. 

 
Rifa: estan tots els números venuts. Acordem comprar 100 tires més i per tant prepa

ja que encara hi ha gent que en vol comprar. Hem de fer cartell amb els logos dels comerços i amb 

Calendaris: L’Alícia pregunta a la impremta com ho tenen. Hi ha entre 50 i 60 comandes fetes. 
l’opció de pagaments domiciliats a la TPV i no volen el calendari: en Dani 

mirarà de desactivar la domiciliació d’aquest pagament. Si a algú ja se li ha efectuat que ens faci la 
reclamació i li retornarem l’import (la Roser fa correu per les famílies). Preguntarem a l’Eli si hi ha 
mestres, personal del menjador o de la neteja que en vulguin. 
Marató: Finalment hi haurà les activitats de inflables, xocolatada, pintacares, jocs, fer trenes i fer 

Hem de portar: pinzells, gots, tovallons, capsa de sabates i el material pel taller.

Francina i Júlia; quan arribin s’afegeixen on faci falta. 
Demanarem persones voluntàries per donar un cop de mà al grup de famílies col·laboradore
Les persones que col·laboren duent a terme les activitats aniran amb l’armilla del cotxe com 

 

Des de l’escola no veuen clar aquesta col·laboració per diferents motius: No és una organització del 
col·laborar amb una ONG a 

ho endavant que no hi veuen inconvenient.  

Des de la regidoria d’igualtat han enviat un correu informant que han iniciat una taula per la 
diversitat on es reuneixen periòdicament persones de diferents col·lectius, entitats del poble o a 

hi.  La Roser passarà correu on s’explica el que s’hi fa per 

Rifa: estan tots els números venuts. Acordem comprar 100 tires més i per tant preparar 1 lot més, 
ja que encara hi ha gent que en vol comprar. Hem de fer cartell amb els logos dels comerços i amb 

Hi ha entre 50 i 60 comandes fetes.  
l’opció de pagaments domiciliats a la TPV i no volen el calendari: en Dani 

mirarà de desactivar la domiciliació d’aquest pagament. Si a algú ja se li ha efectuat que ens faci la 
guntarem a l’Eli si hi ha 

Marató: Finalment hi haurà les activitats de inflables, xocolatada, pintacares, jocs, fer trenes i fer 

ns, capsa de sabates i el material pel taller. 

Demanarem persones voluntàries per donar un cop de mà al grup de famílies col·laboradores. 
Les persones que col·laboren duent a terme les activitats aniran amb l’armilla del cotxe com 
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S’ha de comprar pintura tempera, 8 pinzells i purpurina (Roser) i portar safates i pinyes.
-La Clara comenta que en el proper Consell Municipal estaria bé comentar que caldria millorar la 
seguretat contra robatoris a l’escola.
-Hi ha un parell de famílies que han preguntat si es podria tornar a fer l’activitat de ioga en família. 
Ho mirem pel segon trimestre, parlem
Salima. 
-Reunions pel 2n trimestre: 
12 de gener 
9 de febrer 
9 de març 
13 d’abril (cau en setmana santa, l’haurem de canviar)
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la 
estenc aquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 10 de novembre

LA PRESIDENTA   

 
 
 
 
AFA Sobirans   
info@ampasobirans.org  
www.ampasobirans.org 
Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h)
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S’ha de comprar pintura tempera, 8 pinzells i purpurina (Roser) i portar safates i pinyes.
en el proper Consell Municipal estaria bé comentar que caldria millorar la 

seguretat contra robatoris a l’escola. 
Hi ha un parell de famílies que han preguntat si es podria tornar a fer l’activitat de ioga en família. 

Ho mirem pel segon trimestre, parlem amb la Yolanda Marín. L’Alícia comenta que també hi ha la 

13 d’abril (cau en setmana santa, l’haurem de canviar) 

I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:1

10 de novembre de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

       

Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h) 

 

S’ha de comprar pintura tempera, 8 pinzells i purpurina (Roser) i portar safates i pinyes. 
en el proper Consell Municipal estaria bé comentar que caldria millorar la 

Hi ha un parell de famílies que han preguntat si es podria tornar a fer l’activitat de ioga en família. 
amb la Yolanda Marín. L’Alícia comenta que també hi ha la 

les 23:1 hores, de la qual 


