
 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AFA INSTITUT SANT QUIRZE DEL 
 VALLÈS  2021 

 Data: 23/03/2022 
 Hora: 19:30 en 1a convocatòria, 19:45 en 2a convocatòria 
 Assistents:  Jaume  Llop,  Agustí  Macías,  Gonzalo,  Núria  Gelabert,  Yolanda  Tena, 
 Carme,  Jandro  Carrasquer  (7  membres  de  la  Junta)  +  Laura,  Marina,  Leonor, 
 Maica, Xavier i Ángeles. En total 12 famílies. 

 Presideix la reunió: Sr Jaume Llop 

 Reunits  en  assembla  general  ordinària,  a  l’hora  convocada  es  procedeix  a 
 iniciar la sessió, seguint l’ordre del dia establert i comunicat en temps i forma. 

 1.  Benvinguda i presentacions 
 Abans  d’iniciar  l’assemblea  en  Jaume  Llop  dóna  la  benvinguda  als  assistents,  i 
 els  agraeix  la  seva  presència,  a  l’hora  que  exposa  els  motius  pels  quals  es 
 celebra  aquesta  assemblea  amb  una  demora  de  3  mesos,  ateses  les 
 circumstàncies  sanitàries  que  patim  des  de  fa  dos  anys  (pandèmia  COVID19), 
 que ho han impossibilitat. 

 També  explica  els  objectius  i  funcions  de  l’AFA  i  la  dificultat  de  dur-les  terme 
 aquest darrer any/curs. 

 Des  de  l’AFA  hem  estat  oferint  ajut  a  la  Direcció  des  del  primer  moment,  i  en 
 contacte.  Destacar  l’ajut  de  l’AFA  en  la  renovació  i  condicionament  dels 
 laboratoris. 

 Les  actuacions  fetes  per  l’AFA  es  poden  visualitzar  millor  quan  analitzem  les 
 dades  que  aporta  el  tresorer,  on  es  reflecteixen  totes  les  despeses  i  el  què  està 
 pressupostat. 

 Finalment,  es  posa  de  manifest  la  necessitat  urgent  de  incorporar  noves 
 famílies  a  la  junta  de  l’AFA.  Els  integrants  de  la  junta  dels  darrers  anys  han  de 
 deixar-la  en  els  propers  dos  cursos,  donat  que  els  seus  fills  acaben  el  seu  cicle 
 al  Institut.  Tot  i  que  s’han  incorporat  noves  famílies  a  la  junta,  no  és  suficient  per 
 garantir  la  continuïtat  de  totes  les  iniciatives  que  l’AFA  ha  promogut  en  els 
 darrers cursos, i promou en l’actualitat. 

 2.  Lectura i aprovació acta Assemblea 2021 
 Remetem  els  assistents  a  la  lectura  a  la  web,  en  fem  una  breu  síntesi,  i 
 l’aprovem per unanimitat 

 3.  Resum activitats i inversions curs passat i projeccions futures 
 Entre  l’Agustí  i  algun  apunt  d’en  Jaume,  fem  un  repàs  a  les  accions  que  s’han 
 fet, promogudes per les peticions de l’equip directiu del Institut. 

 En  aquest  sentit  expliquem:  teatre  en  anglès,  xerrades  familiars,  renovació  i 
 condicionament dels laboratoris, proves cangur, pressupostos participatius. 

 Destacar  els  pressupostos  participatius  ,  a  on  els  nois  i  les  noies  del  Institut  han 
 presentat  i  defensat  propostes  per  a  invertir  diners  de  l’AFA  en  aspectes  que 
 ells  han  considerat.  L’execució  de  l’elecció  dels  projecte  guanyador  dels 
 pressupostos participatius es farà durant el curs 2022/2023.. 



 4.  Estat comptes 
 Tots  els  aspectes  comentats  en  el  bloc  anterior  queden  clarament  reflectits  en 
 l’estat de comptes que es mostra. 

 En  aquest  sentit,  l’Agustí  Macías  presenta  novament  un  document  molt 
 clarificador  amb  els  números  de  l’any  passat  i  el  pressupost  per  aquest  proper 
 curs,  i  el  va  explicant  detalladament,  i  on  es  visualitza  clarament  la  gran  tasca 
 d‘associació que s’està fent aquests darrers anys. 

 Així  mateix,  les  accions  fetes  per  a  copsar  els  nous  associats  de  1r  d’ESO  han 
 estat  molt  positives,  així  com  la  gran  tasca  d’identificar  correus  de  contacte  per 
 a  arribar  al  màxim  de  persones.  Tot  això  ha  fet  que  s’ha  produït  un  augment  en 
 el nombre d’associats en els darrers anys, en el què cal seguir treballant. 

 5.  Precs i preguntes 
 En  Jaume  fa  un  agraïment  a  totes  i  tots  els  assistents,  tornem  a  dir  que  cal  un 
 relleu  “generacional”,  que  els  que  hi  som  aviat  ens  graduarem  i  calen  aires 
 nous. 

 I  fins  aquí,  l’acta  de  l’assemblea  general  ordinària  de  l’AFA  de  l’INS  Sant  Quirze 
 del Vallès. 

 La Secretària  Vist-i-plau d’El President 
 Núria Gelabert Escuder  Jaume Llop Carmona 

 Sant Quirze del Vallès, 23 de març de 2022 


