
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAIG DE 2017 

 
A Berga, el dia 3 de maig de 2017, a les 22h, es porta a terme la reunió 
ordinària de l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Guillem de Berguedà 
del curs 16-17, amb l’objecte de tractar els assumptes compresos a l’ordre del 
dia. 
 
Assistents: David Coma, Gemma Soler, Gerard Comellas, Teresa Sala, Mireia 

Castillo, Josep Macià, Mercè Oña, Sílvia Casas, Rosa Maria Perarnau i Glòria 
Esquius. 
 
Excusen la seva absència: Susanna Tomàs, Dolors Santmartí, Anna Picas i 

Carme Freixa. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.- Correspondència – Correu electrònic - Secretaria 
3.- Informe de Tresoreria 
4.- Consell Escolar  
5.- Comissió de cultura; Xerrada Ferran Salmurri  
6.- Comissió de llibres: programació calendari 
7.- Comissió blog. 
8.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
Previ enviament per correu electrònic de l’acta a la Junta de l’APA, i no havent-
hi cap pregunta al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense 
esmenes, l’acta anterior. 
 
2.- Correspondència 

 
No hi ha correspondència ni postal ni digital que sigui rellevant. 
 
3.- Informe de Tresoreria 

 
S’informa de les despeses i l’estat de comptes fins al moment. El saldo actual 
és de 31.062€ i des de principi de curs hi ha hagut 9.800€ de despeses i 
2.833€ d’ingressos. 
Es parla de la dificultat de fer el seguiment de les entrades i sortides referents a 
Iddink pel desconeixement de quines haurien de ser però es diu que ja es 
revisarà quan es faci el balanç amb l’empresa. 
Per altra banda, es decideix pagar la part correspondent de la Festa per 
l'escola pública que pujarà uns 150€.  
 
4.- Consell Escolar 

 
No hi ha res a comentar perquè no hi ha hagut cap reunió del Consell Escolar. 



 
5.- Comissió de cultura; Xerrada Ferran Salmurri 
 
La comissió mostra el cartell de la xerrada. Només es proposa d’afegir-hi que 
és oberta a tothom. S’acorda que es farà a les 19:30h perquè hi hagi temps de 
compaginar la xerrada amb el concert de la Marina Rossell que es fa a les 
21:30h del mateix dia 12 de maig.  
El Pavelló de Suècia ja està reservat i hi haurà un conserge. El ponent només 
necessita un micròfon. 
La xerrada costa 400€ i la sala té un cost de 10€. Els tresorers s’encarregaran 
de tenir els diners per pagar el Ferran Salmurri el mateix divendres. Del 
pagament de la sala se n’encarregarà el David. 
Pel què fa a la difusió, la comissió de cultura passarà el cartell definitiu al David 
que afegirà un petit text introductori i l’enviarà a la Roser perquè en faci difusió 
a totes les famílies de l’institut.  
Per altra banda, s’enviarà a diferents AMPAS de les escoles i la Sílvia i la Rosa 
Maria portaran un cartell en paper a algunes escoles (Sant Joan, Valldan, 
Vedruna i Vedruna ESO, SES Serra de Noet, Escola Xarxa, EMMB...). La 
Gemma farà arribar el cartell en paper a l’escola d’Avià, Vilada i Borredà. 
També es farà arribar a l’IES de Gironella, a l’escola de Sant Jordi, a la 
Biblioteca, a l’Ajuntament, Centre Cívic, Hotel d’entitats, llibreria 4 Cantons... 
El David també la farà arribar a l’agenda del Nació Digital. 
Tots els membres de l’APA en faran difusió a través dels seus contactes. 
La Roser, a més del correu que enviarà a les famílies aquesta setmana, farà un 
recordatori el dia abans de la xerrada. 
Finalment, la comissió encarregada el penjarà al blog. 
El Ferran Camprubí finalment no podrà fer la presentació de Ferran Salmurri 
però el substituirà algú de l’equip directiu del centre. 
 
6.- Comissió de llibres: programació calendari  
 
La comissió de llibres ja té les condicions del nou contracte de Iddink pels 
propers quatre anys, així com les dades i informacions del curs anterior. 
Pel què fa als ingressos de la venda de llibres, es proposa tornar al 5% 
provinent de llibres nous i el 5% d’ECO books com hi havia al principi del 
contracte passat i no continuar rebent el 10% només d’ECO books com hi havia 
darrerament.  
Es fa confiança a la comissió perquè acabi d’estudiar la proposta i acabi de 
decidir. 
En principi, la data per retornar els llibres d’aquest curs i fer la comanda per al 
curs vinent serà el 26 de juny en horari de matí i tarda (10-14h i 15-18:30h). 
 
7.- Comissió blog 
 
No hi ha informacions de la comissió del blog però s’acorda que s’hi penjarà el 
cartell de la xerrada de Ferran Salmurri. 
 
 
 
 



8.- Precs i preguntes. 

 
Es parla del dia de Sant Marc. Es comenta que aquest any el centre ha donat 
instruccions clares que hi havia classe i ha calgut justificar les faltes, però que a 
la pràctica tothom ha fet una mica el què ha volgut. 
També es comenta que aquest curs el Departament obliga a tots els centres a  
fer activitats lectives fins el dia 21 de juny amb excepció dels alumnes de 2n de 
batxillerat que hagin aprovat les PAAU. Per altra banda, també ha obligat al 
centre a agafar com a dia de lliure disposició el divendres de Patum. 
 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23:30 hores. 
La propera Junta de l’APA queda convocada pel dimecres 7 de juny a les 
21h. 
 
 
 
 
 
 
V i P. El President.     La Secretaria 
David Coma i Salvans    Glòria Esquius i Calvés 
 
 


