
 
 

ACTA JUNTA AFA 24/01/2022 
 
 

Assistents:  
Neus, Boaz, Mireia, Gloria, Jandro, Hugo, Cris, Vero, Lali, Pau.  
 
 

 
  Comença la reunió a les 21:30h via telemàtica.  

Punt 1. Retorn suggeriments Comissió Bosc 

 
El compte habilitat per rebre retorn de les families ha rebut mails amb suggeriments pel projecte de bosc. La comissió 
farà una reunió amb Milanta i els professors implicats per posar en comú les idees.  

En Boaz apunta que seria interessant documentar el procés per tal de facilitar el manteniment del bosc en un futur.  

Punt 2. Bus llançadora.  

 
Es tracta d’una iniciativa de les famílies conjuntament amb Taber, Costa i Orlandai; un bus llançadora (tipus bus de barri) 
que sortiria dels FCG fins les tres escoles esmentades. Aniria coordinat amb l’horari escolar. S’està gestionant amb el 
districte i l’ajuntament.  

La Comissió vol tornar a activar el Bicibus. S’ha proposat un Bicibus de tot el districte, com una xarxa. La Berta Vázquez 
s’ha ofert per preparar les rutes. És imprescindible que  

Reclamem que augmenti la freqüència del bus 130.  

Punt 3. Mobilitat 

L’empresa de transport comunica que no pot seguir operant amb seguretat si els cotxes no deixen d’aparcar a sobre de 
la vorera a la zona on hi ha el pas de vianants. Acordem tornar a fer un recordatori a les families.  

Punt 4. Biblioteca. 

Rebem una petició d’aportació extra per la comissió extra per valor de 2400 per adquirir prestatgeries. Queda pendent 
l’aprovació. 

Punt 5. Informàtic. 

La persona que fins ara.oferia el servei d’informàtica pagat per l’AFA no seguirà oferint-lo. L’Escola ens demana 
información sobre el cost del servei i ajudda per tal de buscar una alternativa.  

Punt 5. Tresoreria 

L’entitat bancària ens aplica unes comissions que considerem mass elevades. Per tal de reduïr-les, proposem 
reduïr els moviments. Una alternativa seri reduïr les qüotes d’AFA i Libris de tres a dues. Quedem en abordar el 
tema a la propera junta.  

 

Pau Cabarrocas Garcia 

Secretari.  

 

 



 

 



 


