
Assemblea   dia   10/01/202  
 
Lloc:    Menjador   escola  
Hora   inici :   20h        hora   acabament :   22:30h  
 
Assistents :   Salvador   Sosa,   Angels   Donadeu,   Edgar   Sanz,   Xevi   Millón,   Enric   Soy,   Marc  
Badia,   Núria   Martorell,   Laura   Céspedes,   Quim   Melian,   Montse   Puig,   Irene   Rodríguez,  
Serena   Oliva,   Tere   Moreno,   Paco   Losada,   Susanna   Abarca,   Yolanda   Moles,   Sandra   Castillo,  
Sandra   Caballero,   Marta   Sanz,   Javi   OYa,   Montse   Garcia,   Ricard   Roca,   Meritxell   Roura,   Àlex  
Bueno,   Edelweis   Garcia,   Carina   Cabarrocas,   Joan   Collet,   Adriana   Gelada,   Richard  
Pointelin,   Nouaman   Beni,   Laura   Peracaula,   Núria   Bonadona,   Patricia   Piñeiro,   Alicia   Alesón.  
 
Ordre   del   dia:  
1-   Resum   de   les   accions   fetes   fins   ara.  
2-   Gestió   econòmica   i   aprovació   de   les   despeses   derivades   i   properes.  
3-   Posada   al   dia   de   les   gestions   realitzades   per   cada   comissió  

- C   Política  
- Comissió   entitats  
- Comissió   Revolta.   Accions   lúdiques.  

4-   Full   de   ruta   a   seguir   des   de   cada   comissió,   votació   i   aprovació.  
5-   Manteniment   dels   interlocutors  
6-   Canvis   en   els   canals   de   comunicació   de   WhatsApp.  
 
Temes   tractats:  
 
1-    Resum   de   les   accions   fetes   fins   ara .  
S’ha   comentat   aquest   punt   però   tots   els   assistent   ja   estaven   al   cas   de   les   accions   fetes   i  
hem   passat   al   punt   següent.  
2-   Gestió   econòmica   i   aprovació   de   les   despeses   derivades   i   properes.  
Donat   que   les   accions   de   protesta   van   ser   tan   ràpides,   des   de   un   principi   l'AFA   es   va   fer  
càrrec   de   les   despeses.  
El   tresorer   ha   entregat   les   despeses   i   els   ingressos   fets.  
Despeses:   2   comandes   de   xapes,   1   pancarta,   còpies   del   dia   22   i   23   de   Desembre,   còpies  
díptics,   i   impressió   de   cartells.   Sumen   un   total   de   354,31€  
Ingressos:   343€   de   la   venda   de   xapes.  
Queden   11,16€   negatius  
Es   comenta   que   properament   es   farà   un   ingrés   de   100   €   de   xapes   i   crearem   beneficis.  
Es   vota   que   es   guardin   500€   del   pressupost   de   l’AFA    per   possibles   despeses   futures   en   les  
accions   de   visualització   de   l’escola   Balandrau.   S'aprova.  
3-   Posada   al   dia   de   les   gestions   realitzades   per   cada   comissió  

- C   Política:  
  L’objectiu   ha   estat    rebre   el   suport   de   tots   els   grups   polítics   i   de   l’Alcaldia   de  
l’Ajuntament   de   Girona.  

- Reunió   amb   l’Alcaldessa   Sra   Marta   Madrenas   el   3/1/20   .   Informa   que  
desconeixia   el   fet   que   Ensenyament   volgués   tancar   la   línia   de   P3   de  
Balandrau   i   s’ofereix   a   acompanyar-nos   a   una   reunió   als   SSTT  



d’Ensenyament   amb   el   Sr   Fonolleras,    per   defensar   el   P3   del   Balandrau   a  
partir   del   7/1/20.  

- Guanyem   Girona:    Han   presentat   una   moció   a   l’Ajuntament   per   debatre   en   el  
ple   del   dia   17/1   en   defensa   de   l’escola   pública   i   en   contra   del   tancament   de  
línies   de   P3.   En   principi   rebrà   el   suport   de   tots   els   partits   polítics.  

- En   comú   podem :   S’està   treballant   en   presentar   una   moció   al   Parlament  
genèrica   per   tot   Catalunya.  
Dels   contactes   que   s’han   anat   fent   aquests   dies,   surt   un   cas   d’una   Escola   del  
Maresme   que   en   Xevi   va   parlar   amb   el   responsable   i   aquest   li   va   comentar  
que   per   ells   aquesta   via   d’aprovar   una   moció   al   Parlament   va   ser   la   solució   al  
seu   problema.  

- ERC:    Avui   s’ha   fet   reunió   amb   ells.  
Comenten   que   van   demanar   explicacions   al   departament   i   no   tenen   clar  
perquè   es   va   fer   la   proposta   de   tancament   del   P3   i   perquè   es   van   tirar   enrere.  
S’han   ofert   per   agilitzar   una   trobada   amb   el   departament.   Però   se’ls   ha   dit  
que   en   cap   moment   volem   que   se’ns   utilitzi   com   a   eina   del   seu   partit,   igual  
que   s’ha   dit   als   altres   partits   polítics.   Aquests   comenten   que   ells   aposten   per  
fer   propostes   d’escoles   instituts.   De   les   escoles   Montfalgars,   Cassià   Costal   i  
Dalmau   Carles   han   comentat   que   cada   any   es   va   tancant   una   línia,   es   va  
rotant   entre   aquestes   tres   escoles.  
Aquests   han   comentat   que   el   curs   vinent   s’ha   d’aprovar   un   decret   per   regular  
les   places   del   es   escoles   concertades   i   que   ens   pot   anar   a   favor.   Han  
comentar   la   dificultat   de   mantenir   el   P3   del   Marta   Mata.  

 
Comenten   que   el   dia   que   el   departament   va   notificar   a   en   Vicens   que   el   curs   vinent  
s’ofertaria   P3,   aquest   va   dir   que   al   llarg   del   curs   es   faria   una   mesa   amb   el   Departament   per  
parlar   del   projecte   del   Balandrau    i   que   representants   AFA   i   de   les   Famílies    també   hi  
assistiran.   
 
Es   debat    que   cal   agilitzar   la   trobada   amb   el   departament,   tot   i   que   en   Vicens   ja   deu   haver  
demanat   reunir-se   amb   el   departament,   que   ERC   local   s’ha   ofert,   i   que   l’Alcaldessa   també  
ens   buscava   una   reunió…    s’acorda   que   com   a   AFA,   entrarem   un   escrit   per   registre  
demanant   una   reunió   amb   el   director   de   serveis   territorials   ,    direcció   del   centre   i  
ajuntament.   
Informar   a   en   Vicens,   a    l’Alcaldia   i   a   tots   els   grups   que   s’han   ofert   per   fer-nos   aquesta   tasca  
que   ja   hem   demanat   reunió.  
 

- Comissió   d’entitats:   
- Hi   ha   una   trobada   pendent   amb   en   Roger   Casero   i   la   Rosa   Peralta  

representants   del   consell   escolar   municipal   (CEM).  
- S’està   redactant    un   manifest   conjunt   amb   les    AMPES   de   Marta   Mata   i  

Montfalgars.  
- Es   van   enviar   700   correus   a   totes   les   entitats,   fundacions   i   associacions   de  

Girona  
- Des   d’una   associació   ens   volen   ajudar   a   fer   un   video,   contactaran   amb   ells   i  

es   proposa   fer   un   vídeo   per   tal   de   promocionar   l’escola.   Aquest   vídeo   ha  



d’ajudar   a   visualitzar   l’escola   per   ajudar   a   convercer   a   famílies   que   arrel   de   la  
comunicació   d’ensenyament   de   tancar   el   P3   poden   tenir   dubtes   de   la  
viabilitat   de   l’escola.  

- El   dia   20   de   gener   hi   ha   una   trobada   amb   totes   les   AFES/AMPES,  
associacions   de   Girona,   FAPAC,   i   es   presentarà   un   manifest   modificat   que  
englobi   a   totes   les   AMPES/AFES   de   Girona.  

- Hi   ha   contactes   amb   el   moviment   de   renovació   pedagògica.  
 

- Comissió   Revolta.   Accions   lúdiques.  
- Actualment   no   s’està   preparant   res,   esperem   com   avancen   les   trobades   i   el  

tema   del   video   de   la   promoció   de   l’escola.  
- Es   realitzaran   mobilitzacions   en   funció   de   les   reunions   fins   aconseguir   unes  

garanties   de   continuïtat   del   projecte   i   de   l’escola.  
-  

5-   Manteniment   dels   interlocutors  
S’aprova   per   unanimitat   que   la   Rita   Peré   (com   a   periodista),   en   Xevi   Millón   (com   a   president  
de   AFA)   l’   Enric   Soy   (futur   president)   i   Alicia   Alisson   (representant   consell   escolar)   continuin  
sent   els   interlocutors   amb   administracions,   entitats   i   mitjans   de   comunicació.  
 
 
6-   Canvis   en   els   canals   de   comunicació   de   WhatsApp.  
Des   de   comunicació   informen   que,   si   sembla   bé,   el   canal   Tsunami   passarà   a   ser  
TotsSomBalandrau,   un   canal   de   difusió   sobre   la   nostre   lluita   però   també   del   dia   a   dia   de  
l’AFA.  
I   el   de   Revolta   es   manté   com   a   canal   d’idees,   propostes   i   es   convida   a   entrar-hi   tothom.  
S’aprova.  
 
Altres   aspectes   i   comentaris   que   han   sorgit.  

- Demanar   al   departament   el   perquè   de   la   decisió   que   van   prendre,   i   perquè   es   van  
tirar   enrere.  

- Sol·licitar   accions   per   part   del   Departament   i   de   l’Ajuntament   per   consolidar   el  
projecte,   i   que   ens   aportin   solucions.   Acordem   que   els   hem   de   fer   “mulllar”.  

- Surt   el   tema   dels   instituts   i   es   comenta   el   fet   que   hi   ha   famílies   que   creuen   que   no  
tenim   els   mateixos   punts   o   condicions   a   l’hora   d’entrar   al   Rahola   que   la   resta  
d’escoles   del   barri   (   es   desprèn   aquesta   sensació   arrel   d’alguns   comentaris   que   van  
dir   alguns   representants   d’entitats   a   l'assemblea   del   centre   cívic),   quedem   que   des  
de    la   delegada   de   6è   es   farà   la   consulta   a   en   Vicens.  

 
 

 
 
 
 
 
 


