
Acta de l’assemblea extraordinària de l’AFA
de l’escola Gaia

Identificació de la sessió
Núm.: 002/2021
Data: 24/01/2022
Horari: de 18:05 a 19:10 h
Lloc: telemàtica a través de plataforma ZOOM

Hi assisteixen:
Elizabeth Gil-Roldán, presidenta y vocal Espai Nou centre
Daniela Santos Bellorin, vocal de la comissio Benestar
Anna Tarrason: vicepresidenta
David Alonso Julià, vicepresidente
José F Rodero, Secretari (por sustitución)
Bram-Kees Trouwborst: candidato a tesorero

A més, hi han assistit el següent nombre de famílies (inclosos membres de Comissions): un
total de 22  famílies amb dret a vot.

Ordre del dia
1. Renovació de junta de l'AFA
2. Informació sobre el procés de disseny del nou centre a la Fàbrica del Paraigües (fases,

terminis, oportunitats de participació).
3. Precs i preguntes

No es presenta cap proposta de modificació de l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió

1. Renovació de junta de l'AFA.

Després de recordar que havent estat renovada parcialment la junta a la passada AGE de
26 d'octubre de 2021, estava pendent de renovar-se els càrrecs de Tresorer i Secretari. Ara,
comptant amb un candidat per a cadascun dels llocs, se sotmet a votació la seva elecció
per, a continuació, procedir a informar i inscriure sobre el resultat de renovació total de la
junta als registres d'associacions dependent de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.

El càrrec de Tresorer, en què es proposa a Bram-Kees Trouwborst qui surt elegit amb el vot
26 vots a favor de 27 persones amb dret a vot presents a la votació.
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El càrrec de secretària, al qual es proposa a Marta Cantenys qui surt elegida amb el vot
favorable de 26 persones de 27 amb dret a vot presents a la votació.

Després del resultat d'aquesta votació més la votació celebrada a l'Assemblea General
Ordinària d'aquesta mateixa Associació que va tenir lloc el 26 d'octubre del 2021, l'anterior
Junta Directiva d'AFA Escola Gaia constituïda pels membres següents:

Daniela Santos Bellorin, presidenta saliente
Elizabeth Gil-Roldán, vicepresidenta saliente
Anna Tarrason: vicepresidenta
Olga Perez: tresorera saliente
José F Rodero, Secretari saliente

És substituïda formalment des d'avui, 24 de gener de 2022, pels membres següents:
.

Elizabeth Gil-Roldán, presidenta entrante
Anna Tarrason, renueva como vicepresidenta

David Alonso Julià: nuevo vicepresidente
Bram-Kees Trouwborst: tresorero entrante

Marta Cantenys, secretari entrante

2. Informació sobre el procés de disseny del nou centre a la Fàbrica del Paraigües (fases,
terminis, oportunitats de participació).

Daniela Santos introdueix el passat històric de la Fàbrica del Paraigües per explicar que la
reforma està limitada per la necessitat de conservació d'elements estructurals d'alt interès
com a patrimoni arquitectònic.
Continua Elisabeth Gil-Roldán explicant les diferents fases de la licitació del projecte i de la
posterior fase de licitació de les obres per a la seva execució per explicar que la participació
de les famílies está en marcha hasta el 22 de marzo y es materialitzarà al document
pedagògic d'espais que serà la referència de què disposaran els candidats a presentar un
projecte arquitectònic .

Continuen explicant com és el procediment col·laboratiu dels afectats/interessats en el
projecte i se'n resumeixen la totalitat i es calcula un termini d'execució total
d'aproximadament 47 mesos des de desembre de 2021.

A continuació la presentació pwpt.

Finalment es fan preguntes sobre la involucració dels alumnes en el disseny del projecte, a
la qual cosa es respon que s'ha de determinar però que en principi són molt petits, i sobre la
possibilitat que les famílies participin en alguna altra fase del projecte. que es respon que es
vol que es produeixi un diàleg entre les famílies i l'estudi que elaborarà el projecte definitiu.

24/01/22                                                                                                                                    2

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1m5kf1WYi_DYKyyHCqjhWb2LjvD1HuwXcPuZtw3zyhZc/edit


3. Precs i preguntes.

● Els correus adreçats a la comissió de biblioteca no tenen resposta. Es revisarà.

● Metodologia per actualitzar la pàgina web. Es trasllada convessació a l'àmbit de la
Comcom

● Se sol·licita que les comunicacions de l'AFA es facin exclusivament en Català. Es
respon que no s'ha adoptat cap decisió sobre això, que s'intenta ser pràctics per
facilitar les coses a les famílies i als membres de l'AFA per sobre de qüestions
formals d'aquesta mena. En tot cas, s'està obert a adoptar una decisió sobre això.

● S'informa que les proves pilot del bicibus han anat molt bé. Molt entusiasmats els
nens i animen altres famílies a apuntar-se per disposar de més voluntaris i promoure
aquesta activitat divertida i que ajuda a fer comunitat. Per apuntar-se està disponible
el següent mail: afa.gaiaenbici@gmail.com.

Marta Cantenys Elisabeth Gil-Roldán
Secretària entrant Presidenta

José Fernando Rodero S. Daniela Santos B.
Secretari sortint Presidenta sortint
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