
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A Berga, el dia 24 d’octubre de 2018, a les 21:00 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
convocada prèviament. 
 
Assisteixen: Com a membres actuals: Gerard Comellas, Jordi Simon, Mireia Castillo, Josep 
Macià, Maria Cervantes, Núria Aranda, Anna Bernet, Glòria Esquius i Cristina Arisó. 
 
Com a nous membres de la Junta: M. Alba Perarnau Cortina, Gemma Bajona Gutierrez, Joana 
Armengou Juncà, Glòria Guitart Prat, Sara Jové Arguelles, Eva Casas (en representació de Lluís 
Carreras Sales) , Jordi Campà Anfruns, i Ramon Rovira (en representació d’Eva Costa) 
 
  
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovació de l’acta anterior. 
2.- Correspondència 
3.- Reestructuració i càrrecs nova Junta. 
4.- Preparació Assamblea General de Socis. 
5.- Precs i preguntes. 
 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior. 
 
Previ enviament per correu electrònic de l’acta, a tots els membres de la Junta, 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 res destacable. 
 
3.- Reestructuració i càrrecs nova Junta.  
 
A principis d’aquest nou curs escolar, i abans de celebrar-se l’Assamblea General Ordinària, 
s’han dut a terme les eleccions per formar part de la Junta de l’APA, per cobrir les places que 
quedaran vacants, pels membres de l’APA que deixaran el càrrec, per haver transcorregut el 
termini de dos anys establert. 
 
Els nous membres escollits entre els pares de l’APA són: M.Alba Perarnau Cortina, Gemma 
Bajona Gutierrez, Joana Armengou Juncà, Glòria Guitart Prat, Sara Jové Arguelles, Lluís 
Carreras Sales, Jordi Campà Anfruns, i Eva Costa. 
 
Les persones que cessaran en el càrrec després de celebrar-se l’Assamblea General, a qui se’ls 
agraeix la bona feina feta, són: 
 
-GLÒRIA ESQUIUS CALVÉS 
-GERARD COMELLAS BADIA 
-SÍLVIA CASAS REGO 
-JOSEP MACIÀ ROSET 
-MIREIA CASTILLO PICAS 
-TERESA SALA CAPDEVILA 
-MERCÈ OÑA FOLCRÀ 
-DOLORS SANMARTÍ VILALTA 



Entre els assistents es reestructura la Junta, es reparteixen els càrrecs, i a l’Assamblea General 
Ordinària es proposarà perquè s’aprovi com a Nova Junta la següent: 
 
PRESIDENT: LLUÍS CARRERAS SALES 
VICE-PRESIDENT: JORDI SIMON PERAIRE 
SECRETÀRIES: JOANA ARMENGOU JUNCÀ i CRISTINA ARISÓ TOR 
TRESORERIA: NÚRIA ARANDA RIOJA i EVA COSTA 
LLIBRES: ANNA BERNET VIÑAS i MARIA CERVANTES RAMOS 
CULTURA/ESPORTS:ALBA PERARNAU CORTINA,GLÒRIA GUITART PRAT,SARA JOVÉ ARGUELLES  
BLOG: ÀNGELS GORDILLO i QUERALT MARQUEZ SALA 
CONSELL ESCOLAR: JORDI CAMPÀ ANFRUNS 
COMISSIÓ BULLYNG: GEMMA BAJONA GUTIERREZ 
 
 
4.- Preparació Assamblea General de Socis. 
 
-Es recorda que cada comissió de la Junta actual ha d’actualitzar les dades per l’exposició a 
través del Prezi que ha preparat l’Àngels Gordillo. 
 
-Es decideix que a l’Ordre del dia de la convocatòria hi haurà d’haver-hi un punt, on 
l’assamblea decideixi si està d’acord en deixar de formar part de la FAPAES, per passar a ser 
membres de la FAPAC. 
 
-Igualment s’acorda que hi haurà d’haver-hi un punt on es decideixi si es vol passar a formar 
part de “SÓM ESCOLA” 
 
-Entre els assistents també es creu necessari que caldria canviar un punt dels estatuts que es 
varen preparar per passar a ser una AFA; en concret, el que fa referència a la reelecció dels 
membres de l’AFA. En els estatuts ja es diu que els càrrecs dels membres de l’AFA tindrà una 
durada de dos anys; però caldria afegir-hi que les famílies que ja hagin estat membres de l’AFA 
(o anterior APA), no sortiran a la llista per tornar a ser escollides, a no ser que manifestin 
expressament la seva voluntat de ser-hi. 
 
-Es concreta que el dia per celebrar la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA serà el dia 22 de novembre 
a les 21.00 hores; i que a les 21:30 es convocarà JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA per 
acordar si es vol canviar de persona jurídica, deixant de ser ASSOCIACIÓ de PARES D’ALUMNES 
(APA) per ser ASSOCIACIÓ de FAMÍLIES d’ALUMNES (AFA). 

 
 

5.- Precs i preguntes. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores. 
 
 
 
 
 
 
V i P. El President.     La Secretària 
Gerard Comellas     Cristina Arisó 
 


