
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 5 DE MAIG 2021 

 A Berga, el dia 5 de maig de 2021, a les 21:00 hores,  té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
 convocada prèviament i realitzada a través de mitjans telemà�cs a causa de la COVID-19. 

 Assistents: 
 Dolors Camprubí, Clara Mangot, Carles Navarro, Enric Barrios, Susanna Bardés,  Anna Davins, 
 Aleix Cutal, Jordi Ruiz, Anna Vilar, M. Josep Rubio i Inès Boix. 

 S’excusen: Dolors Vargas i Cris�na Arnau 

 Ordre del dia: 

 1. Repassar actuacions de cada comissió. 

 1. Repassar les actuacions de cada comissió. 

 La  presidenta  comença  informant  que  el  Crispí  Ardid  ja  no  és  membre  de  l’AFA  degut  a  que  la 
 seva  filla  ja  no  està  al  centre.  Acordem  que  no  cal  que  s’incorpori  ara  una  família  al  seu  lloc  sinó 
 que  ja  es  farà  durant  el  curs  vinent.  El  Carles  Navarro  proposa  avançar  el  procés  de  les 
 eleccions  per  tal  que  la  nova  AFA  es  pugui  començar  a  reunir  el  curs  vinent  el  més  aviat 
 possible. El Carles s’encarregarà de preparar aquest procés. 

 El  Carles  explica  que  ha  parlat  amb  el  Ferran  Camprubí,  director  del  centre,  sobre  la  possibilitat 
 que  l’AFA  pagui  els  llibres  de  lectura.  Es  considera  inviable  pagar  els  de  tots  els  cursos  perquè  el 
 cost  és  massa  elevat,  però  es  proposa  començar  pels  de  2n  BAT  i  que  es  paguin  només  els  de 
 les  assignatures  comunes  de  català  i  castellà.  El  Carles  desglossarà  el  cost  dels  llibres  de  lectura 
 d’aquestes  matèries  troncals  i  ens  passarà  la  informació  pel  grup  de  whatsapp.  Ens  sembla  que 
 seria una bon estalvi per a les famílies i una bona manera de comptar amb més socis de l’AFA. 
 L’Enric  Barrios  comenta  que  potser  podríem  comprar  els  llibres  directament  a  l’editorial  per 
 estalviar  costos,  si  bé  valorem  que  formar  part  d’Iddink  ens  afavoreix  en  la  ges�ó  d’altres  temes 
 com ara el lloguer de guixetes i el cobrament de les quotes de l’AFA. 

 La  M.  Josep  Rubio  ens  informa  que,  a  data  de  finals  de  març,  al  compte  de  l’AFA  hi  ha  26.008,77 
 euros.  També  ens  fa  saber  que  la  preocupa  saber  com  poder  mirar  el  compte  de  l’AFA.  La  Inès 
 Boix  explica  que  està  sent  un  problema  aconseguir  la  renovació  de  la  nova  junta  de  l’AFA  per 
 part  del  Departament  de  Jus�cia  de  la  Generalitat  i  s’acorda  demanar  ajuda  a  la  Queralt 
 Cor�na,  ja  que  anteriorment  aquest  tràmit  s’havia  fet  portant  la  documentació  al  departament 
 de  Joventut  del  Consell  Comarcal  del  Berguedà  on  ella  treballa.  Acordem  que  el  pas  següent 
 serà  demanar  una  cita  amb  el  director  del  BBVA  en  què  se  li  demanarà  si  existeix  la  possibilitat 
 d’aconseguir  més  fàcilment  l’accés  al  compte  de  l’AFA.  La  Dolors  Camprubí  i  la  M.  Josep  Rubio 
 s’ofereixen a intervenir també en aquestes reunions. 

 L’Aleix  Cutal,  pertanyent  a  la  Comissió  de  Cultura,  explica  que  ja  ha  parlat  amb  el  Pere  Casas  i 
 que  aquest  ja  està  en  contacte  amb  el  Ferran  Camprubí  pel  tema  de  les  xerrades.  La  millor 
 proposta  ha  estat  que  es  fessin  a  4t  d’ESO.  El  Carles  informa  que  el  Ferran  ja  li  ha  fet  saber  que 
 aquestes  xerrades  es  faran  la  setmana  vinent.  Sembla  que  el  pagament  d’aquestes  xerrades  es 
 podria fer girant el rebut que és com ja s’havia anat fent fins ara. 



 Acabem  comentant  que  el  tema  que  l’AFA  podria  col·laborar  en  la  millora  de  la  connec�vitat 
 del  centre  ha  quedat  parat.  Sembla  que  això  ho  ha  de  fer  el  Departament  d’Educació  i 
 probablement aquest és el mo�u pel qual la direcció del centre ja no n’ha parlat més. 

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:00 hores. 

 V i P. La Presidenta  La Secretària 
 Dolors Camprubí Minoves  Inès Boix Rotllan 


