
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA 
DIRECTIVA DE L´ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D´ALUMNES DEL COL.LEGI LA SALLE D´INCA, EL 2 DE 
FEBRER DE 2.015 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Vocals:  

Teresa Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Joan Morro Vallori 

Mariabel Palau Riera 

Damienne Bragard  

Arnau Llabrés Mesquida 

 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Katina Florit Company 



 

 

Tania Maletz Alsleben 

Pilar Cebrero Mora 

Mª Antònia Buades Niell 

Cristina Navarro Izquierdo 

Isabel Sales Sosa 

 

A les 20,10 hores del dia 2 de febrer de 2.015 i amb l´assistència dels senyors a dalt esmentats, es 
reuneixen a la seu de la cofraria. 

Presideix la reunió D Pep Aguiló, en la seva qualitat de President de la Junta Directiva. 

Conforme al que està disposat a l´Art. 21 punt 6 dels Estatuts, la reunió resulta vàlida, ja que hi 
assisteix la meitat més un dels membres de la Junta. 

Constatada la validesa de la reunió, es procedeix al següent: 

 

PUNT EXTRAORDINARI 

Es xerra del tema que ha sortit a premsa i que afecta a la nostra escola. No hem pogut contactar amb 
la directora, i decidim que no actuarem de cap manera. Es decideix no manifestar-nos en cap sentit i 
que siguin les administracions les que actuïn. 

O R D RE  D E L  D I A 

1-Figura de moderador 

Ja que moltes vegades donam moltes voltes a un mateix tema es proposa crear la figura d´un 
moderador. Aquest s´encarregarà de donar els torns de paraula als qui ho demanin i donar els temes 
per tancats. Una vegada que un tema està tancat si algú vol dir alguna cosa haurà d´esperar a arribar 
al punt de precs i preguntes. 

Es proposa que la figura de moderador l´assumeixi el secretari i es decideix que sí.   

2-Anàlisi torrada Sant Antoni 

Es varen vendre tiquets per un import de  650€ i s'han gastat 636'67€. Per tant, el benefici ha 
estat de 13'33€. Tal i com es va decidir el 50 % s´ha de destinar a Proideba. 

En Joan es queixa de que no es va vendre el cafè. 



 

 

Dami explica la situació de la tresoreria. Ara tenim 10.600€, però disponibles només 600€, 
degut a que les remeses de cobrament queden retingudes durant 2 mesos. Això vol dir que podrem 
afrontar les despeses de colònies, viatges d´estudis i excursions. 

Pep proposa descomptar de les despeses el que encara podem aprofitar, com el cafè i ses 
herbes. Es decideix que no, que el resultat de la torrada es quedi tal qual està. 

3-Informació per part de Proideba 

Àngela va enviar un correu per donar s'enhorabona per sa torrada i també per informar si volem 
participar en una berenada solidària que es farà dia 11. Qualsevol acte a s'escola s'ha de repartir el 
benefici amb proideba. Decidim que hem de fer més coses per noltros i no sempre per proideba.  

Es xerra de deixa´ls-hi  s'equip de musica, però qualqú hi hauria de ser. També podem ajudar en fer 
difusió de l'event. De moment direm que sí, que col.laboram amb la música i la difusió. 

4-Activitats extraescolars 

A l´activitat de futbet en Tomeu Cabrer ens ha hagut de deixar i hem cercat un altre 
professor. Avui ha començat però a en Joan no li ha agradat. Demana opinió sobre el que hauríem 
de fer i es decideix que se li donarà aquest mes de marge. 

Comentarem als pares que ens donin el feeling dels nins envers el nou monitor. 

Tenim un candidat a donar classe de guitarra, que es podria fer els divendres de 12 a 13 
hores. Es decideix oferir-la i veure quina resposta hi ha .En Joan ho acabarà de tancar. 

El professor de tennis ens dóna el mes de febrer també gratuït. 

Pep va passar un correu d'un curs destinat a membres de les apima. De moment no ens 
interessa, ho deixam pels anys següents. 

4-Propostes diada familiar 

Hauríem de cercar la data, es proposa dia 19 d´abril i queda aprovat. 

Pep proposa fer un macro sorteig, que determinades empreses ens donis productes seus i es 
sortegin. Diu que de moment ja tendríem un sopar per a dues persones al restaurant de Santa 
Magdalena. Però per aconseguir les coses ens haurem de rompre la cara i demanar-les. 

5- Carnestoltes 

Mª Jose explica que ja s'ha començat a fer la carrossa. Aquest cap de setmana s'ha de seguir 
i s'han de repartir feines. S'ha disparat el pressupost de la carrossa degut a que es camió ha estat més 
gran. De cara a l'any que ve a lo millor podem fer una comparsa més gran i divertida i no fer 
carrossa.  

A principi de curs ja sabem la data de carnaval i sempre ens hi posam massa tard. Es 
proposa posar responsables de les activitats per posar-s'hi amb més temps. 



 

 

Mª Jose es queixa de la poca ajuda que ha rebut per part dels membres de la junta. 

5- Precs i preguntes. 

Joan proposa fer una diada de primavera dijous 26 març. 

 

A les 22´20 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. No es deixa fixada la 
propera reunió. De tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


