
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2019 

  
A Berga, el dia 2 de Maig de 2019, a les 21:00 hores, té lloc la reunió extraordinària de la Junta, 
convocada prèviament.  

 
Assistents: Lluís Carreras, Núria Aranda, Jordi Campà, Àngels Gordillo, Glòria Guitart, Maria 
Cervantes, Eva Costa, Gemma Bajona, Sara Jové i Cristina Arisó. 
 
Per part de la Direcció de l’Institut: Ferran Camprubí, Teresa Soler, Mercè Garriga i Joan 
Segués. 
 
ORDRE DEL DIA:  
1.- Biblioteca. 
2.- Altres temes 
3.- Precs i preguntes 

 
1.-Biblioteca 
 
Antecedents:  
 
-En data 1 d’abril de 2019, la Roser va plegar, deixant la plaça de bibliotecària vacant. 
-En la reunió de data 11 d’abril de 2019, els assistents a la reunió varen decidir, no assumir més 
el cost de la bibliotecària i no cobrir la vacant actual. 
-Es va acordar convocar una reunió amb el Director del Centre, pel dia 2 de maig, per tal 
d’argumentar el posicionament de l’A.F.A. en relació a la figura de la bibliotecària. 
 

 
Al començar la reunió, els membres assistents de la Junta de l’AFA, exposen els arguments que 
té l’AFA per no continuar fent-se càrrec del cost del personal de la biblioteca, i es reprodueixen 
els arguments que es van donar a l’anterior reunió, que de forma resumida són els següents: 
 
-Principalment, es va exposar que era per una qüestió econòmica. Es va dir que suposava 
aproximadament un 75% del pressupost anual de l’AFA –uns 10.807’74 euros anuals 
aproximats-. I també es va exposar que els ingressos havien disminuït, pel tema de que IDDINK 
ja no podia fer les aportacions econòmiques en forma de comissions que venia fent. I que per 
tant aquesta despesa no seria sostenible a mig/llarg termini. 
 
-Que la reducció o eliminació d’aquesta despesa permetria col·laborar en altres projectes i  
programes en benefici dels alumnes. 

 
-Es va explicar que repassades totes i cadascuna de les tasques que la mateixa bibliotecària 
havia explicat  i redactat en un document, la major part de les tasques són pròpies del personal 
docent i no docent del centre, i que això no ho podia assumir el personal de l’AFA. 

-Es va dir que les tasques de la gestió dels armariets, el control del lliurament i recollida de 
llibres per part de l’empresa Iddink, que feia la bibliotecària, l’AFA trobaria la forma de crear 
comissions que se’n cuidessin, o altres formules.    

-Es va plantejar convertir la biblioteca en un espai interdisciplinari amb ordinadors. 

-Es va proposar de que el préstec hi col·laboressin els alumnes més grans. 



 
 
Aleshores els membres de la Direcció van exposar els seus motius: 
 
-Que el Centre no pot contractar a Personal. 
 
-Que la biblioteca del centre és una biblioteca molt viva, amb molts llibres, amb gran quantitat 
de préstecs, i que és molt útil per l’alumnat. 
 
-Des de començament de curs es va dir que s’havien fet 1296 préstecs. 
 
-Que la biblioteca serveix de lloc d’estudi dels alumnes més grans (especialment els de BAT), i 
que si tanquem aquest espai, perdran un lloc d’estudi. 
 
-Que també el fan servir els alumnes de l’escola de música i del conservatori que convaliden 
hores, per aprofitar l’espai per fer deures o estudiar. 
 
-Es va demanar si els socis de l’AFA estaven informats de la supressió del servei de biblioteca 
per part de l’AFA. 
 
-Que d’aquí a final de curs, els era del tot impossible poder reorganitzar el professorat per 
col·laborar amb la biblioteca. 
 
-Que quan van contractar a la Roser com Administrativa de l’Institut, des d’ensenyament van 
recalcar que no podria anar a la biblioteca a realitzar tasques de bibliotecària. 
 
-I que no veien factible que alumnes més grans es cuidessin de la biblioteca ni dels préstecs, 
per problemes conductuals d’alguns alumnes del centre, que podria distorsionar la 
tranquil·litat que normalment hi ha a la biblioteca, ja que no respondrien davant de cap 
advertiment dels altres alumnes. 
 
 
A partir d’aquí es va obrir un debat entre les dues parts, en el que, al final, els membres de la 
Junta vam convenir que no havíem tingut en compte el perjudici que es pot causar als alumnes 
el fet de no donar continuïtat a la biblioteca; sobretot als alumnes de BAT que la fan servir per 
estudiar. Per aquest motiu, per unanimitat dels membres de la Junta que van assistir a la 
reunió, es va acordar que d’aquí a final d’any l’AFA contractaria a una persona que assumís la 
biblioteca les mateixes hores que fins ara; si bé de cara a l’any vinent no es prenia cap acord, 
en el sentit de que s’hauria de tornar a valorar en la pròxima Junta de l’AFA, la possibilitat de 
continuar amb la biblioteca, reduïnt el cost de contractació de personal, i també les hores de 
contractació (per exemple, 2 hores diàries); assumint el Centre la resta d’hores; sense que el 
personal de l’AFA dugui a terme les funcions que els correspon als Docents i no Docents del 
Centre i que no són pròpies de la biblioteca.  
 
Un cop pres aquest acord, es va decidir contactar amb en Carles Navarro, que és una persona 
que hi podria estar interessada, que té les capacitats i perfil adient, i que té una invalidesa 
total, i que per tant el cost de contractació podria ser inferior. 
 
 
 
 
 



2.- Altres temes. 
 
En aquest moment, els representants de l’Institut van abandonar la reunió, i es va comentar: 
 
-Que independentment de si es decideix tirar endavant o no amb la biblioteca l’any vinent, el 
Lluís Carreras havia demanat dues subvencions -destinades a nòmines- a l’Ajuntament de 
Berga i al Consell Comarcal, que si ens les concedissin també podrien ser útils per la 
contractació de personal per la biblioteca. 
 
-El tema de la XERRADA que es durà a terme el dia 3 de Juny de 2019, a les 20:30, al Pavelló de 
Suècia: “Educació Efectiva i Sexual a Casa”. 
 
Es va quedar que es demanaria a l’Anna Bernet si podia fer un cartell que publicités la xerrada; 
i a l’Alba Perarnau, si podia fer les gestions amb l’Ajuntament per reservar el Pavelló de Suècia.  
 
 
3.- 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  
Lluís Carreras i Sales      Cristina Arisó Tor 


