
AFA MALLORCA 
ACTA - Assemblea General 30.03.2017  
 
Núm. assistents: 49 
 
La reunió va començar puntualment a les 21.00 i es va procedir amb l’ordre del dia 
establert. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
Es repassa l’acta anterior i s’aprova. 
 
2. Situació Junta actual: baixa de l’actual president, secretària i vocal de 
participació. Propers passos. 
 
Es comparteix l’actual situació de la Junta actual i es fa un breu repàs de la seva 
història: 

. neix amb 9 membres el juny de 2016 (Ivan Font - President, Mauro Cavaller - 
Vicepresident, Elisenda Sales - Secretària, Eduard Camats - Tresorer, Joana 
Martínez-Mora - Vocal sostenibilitat, Ramon Calzas i Imma Canti - Vocals 
celebracions, Verónica Fajardo – Vocal participació i Meritxell Margall – Vocal 
aprenentatge) 
. el programa que segueix recull les conclusions del procés participatiu que viu 
l’AMPA durant el mes d’abril i maig de 2016 (consultable a la web), així com 
l’afinitat de les famílies de l’AMPA al model pedagògic que reivindica el 
programa Escola nova 21. 
. a primers de setembre el President comunica la seva baixa perquè marxa a 
viure a l’estranger.  
. la Junta es reestructura i Mauro Cavaller passa a ser President i Joana 
Martínez-Mora la Vicepresidenta.  
. al mes de gener la Secretària i la Vocal de participació, i al març el President 
comuniquen les respectives baixes per qüestions personals. 
 

Es comenta que després de parlar-ho amb diferents pares i mares, hi ha 4 persones 
que s’incorporaran a la Junta actual: Rita Requejo, Laura Stempler, Emma Valenzuela 
i Toni Viñals. Les funcions de cadascuna de les noves incorporacions encara no estan 
del tot definides, però s’acabarà establint una Junta amb el nucli necessari per 
constituir-se (Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria). 
 
S’estableix que el proper dijous 27 d’abril a les 21:30 tindrà lloc una Assemblea 
general extraordinària per tal de votar la nova Junta. Qualsevol altra candidatura és 
benvinguda i es pot presentar a la secretaria de l’AFA fins el mateix dia de 
l’Assemblea.  
 
3. Proposta d’ubicació temporal de l’escola Entença a l’edifici del davant de 
l’escola Mallorca (c/ Londres). Posicionament per part de famílies i accions a 
emprendre. Debat obert. 
 
L’Èrik Canals, com a pare integrant del Consell Escolar, explica tot el que va 
comunicar la Directora, Marissa Suesa, sobre aquest assumpte al Consell Escolar 
Extraordinari celebrat el 16 de març. En resum, el Consorci d’Educació els ha 
comunicat que una de les 3 possibles ubicacions de l’escola Entença (per aquí a 2 
anys), actualment ubicada en barracons a dins el recinte de l’Escola Industrial, és el de 
l’edifici del c/Londres (les altres dues són: a la Model, juntament amb l’altra escola 
Eixample I, i al mateix recinte de l’Escola Industrial). L’escola demana a les famílies 
ajuda per tenir més força a l’hora de rebutjar aquesta proposta i proposa la creació 



d’una comissió paritària Escola – AFA per treballar en aquesta direcció. 
 
Tothom està d’acord que no es vol que l’escola Entença s’ubiqui a l’edifici del 
c/Londres i que cal fer una reivindicació d’això de la mà de la nostra escola. 
 
Es decideix crear un projecte de l'AFA que es dediqui exclusivament a aquesta 
fi. L'Agustí Jorba, de Xarxa Ampes (vocalía Participació) és qui el lidera i mitja dotzena 
de persones s’apunten a treballar-hi. Algunes són afins per la seva feina al tema i 
podran participar amb més coneixement de causa. El contacte pel projecte amb 
l’escola serà el mateix Agustí com a líder. 
 
Les famílies veuen perfecte crear comissió amb l'escola que treballi en aquesta línia. 
Es proposa que en aquesta, a més a més d'1 o 2 membres del Consell, també entrin 
altres mares o pares afins al tema.  
 
Es llegeix el manifest que han redactat l’escola Entença i la seva AFI per rebutjar la 
possible ubicació al c/ Londres i, per unanimitat, s’acorda adherir-s’hi.  
 
S’acorda que el nou projecte “Edifici Londres” redactarà un manifest propi de l'escola 
Mallorca en nom de l'AFA i de l'escola, rebutjant aquesta possible ubicació. Aquest 
tindrà 3 punts principals: 
      1.- Recolzament íntegre del manifest de l'Escola Entença. El fet que ells no vulguin 
venir aquí, per nosaltres ja és motiu suficient com per unir-nos-hi. 
      2.- Rebuig de la ubicació de l’escola Entença pels diferents efectes negatius que 
això tindria en la qualitat del servei que ofereixen ambdós centres, esgrimint més a 
fons els arguments de específics des del punt de vista de l’Escola Mallorca: reducció 
de la qualitat de l'enseyament, escoles molt diferents, compartir espais... 
     3.- Reclamació a l’Ajuntament que ens tingui en compte en el procés de decisió 
sobre el futur de l’edifici. Sol·licitem que la solució es faci a través de la 
participació dels afectats (consulta participativa amb escola, barri....). Ara per ara no 
volem entrar en quina és la millor solució per l'edifici (a la mateixa reunió hi ha moltes 
veus diferents i tampoc es veu que pertoqui del tot fer-ho avui). 
 
4. Torn obert de paraula 
 
. El projecte d’anglès informa que actualment hi ha 5 famílies interessades a acollir 
l’auxiliar de conversa d’anglès per al curs vinent. No obstant es torna a fer una crida 
per obrir la possibilitat a agafar 2 auxiliars en comptes d’1, així es podria cobrir també 
l’espai de menjador. 3 famílies més s’apunten. Així doncs, és possible poder acollir 2 
auxiliars. D’aquesta manera es reforçaria molt l’anglès a l’escola, donant resposta a la 
priorització que en fan les famílies, vastament expressada en les diferents 
assemblees.  
 
. El projecte d’escola sostenible fa una crida per obtenir voluntaris per al dia 21 d’abril, 
en l’intercanvi de llibres. 


