
 
 

 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  DE SOCIS I REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA ESCOLA SALA 
I BADRINAS 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
NUM:  3     DATA: 22/02/2019 
 
LLOC: PATI DE L’ESCOLA/MENJADOR DE L’ESCOLA 
HORARI: 17:00 a 19:20h. 
 
ORDRE DEL DIA: 

1- Calendari eleccions renovació parcial de la junta (presidència i secretaria) 
2- Reivindicació institut-escola. Accions reivindicatives 
3- Aprovació dels pressupostos accions reivindicatives: pancartes i festa reivindicativa del 24 

de Març 
4- Festa fi de curs 
5- Precs i preguntes 

 
Calendari d’eleccions renovació parcial de la junta (presidència i secretaria) 
 
La Cristina Rojas comença la sessió anunciant al gran nombre de famílies que van assistir a 
l’Assemblea la convocatòria d’eleccions per renovació parcial de la junt. En concret els càrrecs de 
President/a i de Secretari/a.  
 
Remarca la importància de l’AMPA tant per les famílies com per l’escola i resumeix breument tot el 
que es fa, remarcant l’organització del projecte de socialització de llibres i les extraescolars del 
centre entre moltes altres coses que fem des de l’AMPA. Explica el perquè es convoquem eleccions.  
 
Ja fa 4 cursos que ocupa el càrrec i s’han de renovar. No és una renovació total sinó parcial així a la 
Junta sempre hi hauria d’haver dos càrrecs antics i dos de nous, per facilitar la tasca i no començar 
de nou cada canvi de junta. En aquest cas es mantindrien en els càrrecs la sots-presidenta, la Jessica 
Saduskie, i el tresorer, el Paco Serrano. Per això anima a tothom que tingui ganes, empenta, il·lusió i 
que vulgui participar activament en aquesta tasca tant important que no tingui por, que tots som 
pares i mares iguals que la resta de pares i mares de l’escola amb les mateixes preocupacions 
respecte a l’educació a l’escola dels nostres fills i filles. 
 
 
 
 



 
 

 
 
La Jessica Saduskie detalla el calendari que és el següent: 
4 al 15 de març aquelles persones que ho desitgin poden presentar la seva candidatura enviant un 
correu electrònic a l’AMPA: ampasalaibadrinas@gmail.com  
18-22 de març s’anunciaran els candidats al taulell d’anuncis de l’AMPA, que es troba a l’entrada de 
l’escola i també a través del bloc i els grups de whatsapp de classe. 
26 d’abril eleccions. S’informarà de les hores i el lloc on es podrà votar quan correspongui. 
 
Si necessiteu informació més detallada de les funcions dels càrrecs de la junta us podeu adreçar al 
bloc on trobareu els Estatuts de l’AMPA. 
 
Reivindicació institut-escola. Accions reivindicatives 
 
El Dani Soto comença explicant breument quina és la situació de l’escola des dels seus inicis el 2011 
en barracons ubicats al carrer del Gasòmetre, el trasllat d’urgència perquè els terrenys estaven 
contaminats a la biblioteca de l’Escola Bisbat Egara fins a la ubicació actual al Parc Vallparadís, 
també en barracons. Ja són 8 anys i els nens i nenes han crescut. Sempre pidolant més metres i 
amb la incertesa sobre la continuïtat de l’escola si fèiem soroll. Són 8 anys de lluita sorda, de lluita 
invisible, als despatxos, de moltíssimes reunions. Ni una administració ni l’altra han sabut donar una 
solució a la nostra problemàtica. Ara ens trobem amb que els alumnes de 5è, i previsiblement 
moltes promocions més, hauran viscut tota la seva escolarització en les etapes d’infantil i primària 
en barracons, doncs segons declaracions del Conseller Bargalló l’edifici de l’escola podria estar 
construït als terrenys de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, durant aquests 4 anys.  
 
Aquesta resposta no ens serveix. Ara ens trobem amb la urgència de que aquests alumnes s’han de 
pre-inscriure a la secundària el curs vinent.  
 
Les opcions que tenim són:  

- l’Institut Sta Eulàlia 
- l’Institut Can Jofresa  

Però a la zona fa falta un institut, per que manquen places. 
 
De forma urgent, necessitem que ens proposin una solució de qualitat i pensada per aquests 
alumnes que acaben la primària el curs vinent. Fa molts anys que demanem que ens facin institut 
escola però la negativa de la Generalitat era rotunda. Ara però, amb el canvi polític el departament 
aposta pel model d’institut escola i això és el que demanem. Perquè demanem institut escola? 
Doncs per coherència pedagògica, perquè volem la continuïtat del projecte pel que hem apostat 
lliurement les famílies, per que és un molt bon projecte, perquè volem una educació pública de 
qualitat i continuada dels 3 als 16. Per que és un bon projecte pel barri i per la ciutat. 
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Consultem a les famílies presents si estan d’acord amb aquest objectiu i assenteixen 
afirmativament. 
 
Ara diem prou i per això iniciem les següents mobilitzacions: 

- 28 de febrer, 18:00h : concentració davant de l’Ajuntament de Terrassa (al ple es 
presentarà una proposta conjunta dels partits polítics) 
-15 de març, 16:30h : inici oficial de les mobilitzacions del Sala i Badrinas, lectura del 
manifest i penjada de pancartes 
- 24 març, 10:00h : festa reivindicativa organitzada per la Plataforma d’AMPAs de Terrassa al 
parc de Vallparadís. On farem un taller per construir el nostre Institut Escola Sala i Badrinas i 
llegirem el nostre manifest. 

Elements reivindicatius que farem: lones, pòsters i xapes a càrrec de l’AMPA i samarretes a càrrec 
de cada família.  
Es consulta si les famílies si hi estan d’acord i diuen que Sí en veu alta. 
 
S’obre un torn de preguntes, que anem responent però en destaquem un parell que no han sortit 
durant les explicacions: 

- Quina alternativa ens ofereix el departament?: Ens plantegen la construcció d’un institut 
nou dins l’escola President Salvans on hi anirien les dues línies del Sala i Badrinas i la línia del 
President Salvans. Les raons que donen són per aprofitar els espais que queden lliures i si cal 
expropiant les vivendes d’ús social de Prodis. A les famílies aquesta opció no els convenç. 

- Un pare ens comenta que ja que estem al costat d’una carretera amb tràfic pesat i tràfic 
molt intens, amb soroll i contaminació que demanem a l’Ajuntament que col·loqui bandes 
per reduir el soroll i posi tanques vives (“setos”). Expliquem que donat que és una ubicació 
provisional la zona no era contemplada com a zona escolar, però que ens ho apuntem per 
demanar-ho. 

 
Les famílies s’animen i s’acorda anar davant de l’Ajuntament el dia del Ple, on hi ha convocat un 
acte del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana que llegiran una Moció sobre l’Educació al Ple.  
 
La Sara Giráldez de la comissió de carnestoltes ens avança que estan treballant en la disfressa de la 
rua del 2020 que està relacionada amb la nostra reivindicació: DISFRESSA D’EDIFICIS. Ja ens 
informaran.  
 
Agraïm a tots els presents la seva assistència i tanquem l’acte amb una fotografia de grup 
reivindicant la construcció de l’institut escola. Es demana màxima participació en totes les accions 
reivindicatives, si som 4 gats no té sentit i ens perjudica. Hem de ser TOTES i TOTS. Per què TOTES i 
TOTS som Sala i Badrinas. 
Es finalitza l’Assemblea i els delegats continuem amb la reunió de junta a dins del menjador. 



 
 

 
 
Assistents: Elisabeth Notivoli, Anna Martínez, Anna Ceballos, Nersa Sánchez, Sara Giráldez, Irene 
Surià, Mireia Vázquez, Munia Pastor, Noelia València, Vanessa Sabater, Montse Domper, Anna 
Rodríguez, Gemma Biosca, Miriam Ávila, Júlia Gómez, Cristina Rojas, Jessica Saduskie 
 
Excusats: Lidia Vidiella, Marta Morell, Olga Rodríguez, Paco Serrano 
 
Aprovació dels pressupostos accions reivindicatives: pancartes i festa reivindicativa del 24 de 
Març 
 
S’aprova un pressupost de 650€ per fer les lones, els pòster i les xapes. 
Per la festa del 24 de març es farà un taller per construir la nostra escola amb brics buits de llet, 
sopa d’1L. A la sala de l’AMPA tenim materials. 
 
Festa fi de curs 
 
Es discuteix quin dia fer la festa, si el 14 ó el 21 de juny. Es vota i s’aprova fer la festa el dia 14 de 
juny a les 18 h al pati de primària, per 12 vots a favor i 5 en contra.  
La festa seria al pati de primària i després les famílies que vulguin es poden quedar a fer un pícnic 
de germanor a fora el parc.  
 
Es comenta que es difícil fer una festa que agradi des de P3 a 5è. Es comenta que la festa de 
l’espuma no va convèncer gaire perquè, tot i recomanar que portessin ulleres de piscina, els 
entrava espuma picava i els entraven ascos. A part estava ple de fang i l’espuma tampoc va pujar 
gaire. També es diu que l’opció del pinta cares per a tants nens i nenes no és bona idea perquè 
haurien de fer molta cua. Surt el tema dels inflables que no acabem de tenir clar tampoc per tema 
espai, no en tenim, tema seguretat a la majoria de les mares presents ens semblen perillosos, i 
també haurien de fer molta cua. Així que es descarta. Pels gran es comenta fer alguna cosa tipus 
“humor amarillo” però ens passa el mateix, no tenim espai, haurien de fer molta cua i es car. 
 
La Comissió de famílies presenta diferents propostes, que s’ajusten al pressupost que tenim per la 
festa de fi de curs: 

- Anna Rodríguez: festa de l’aigua, amb animació, discoteca i zumba. Berenar de fruites 
preparat per la comissió més alguna altra cosa que portin les famílies, com fem sempre. 

- Nersa Sánchez: festa amb animació i discoteca, l’empresa contractada posa la decoració per 
fer ambient i el còctel de fruites i sucs. Comentem que les famílies portin alguna cosa com 
sempre.  

Queda aprovada la proposta que presenta la Nersa Sánchez. La festa serà de temàtica hawaiana, 
aquelles persones que ho vulguin poden venir disfressades de hawaians i hawaianes. 
 



 
 

 
 
En acabar la festa, farem un pícnic de germanor. Repartirem polseres fluorescents i estem mirant 
tema permisos per si podem llançar fanalets encesos al cel per demanar un desig comú: l’Institut 
Escola. Caldria inscripció per saber quantes persones serem i demanar les polseres i els fanalets, i si 
s’ha de demanar permís. 
 
S’acorda que les famílies d’infantil portin el pica-pica de berenar i les famílies de primària la beguda. 
Si cal, s’informarà quan toqui. 
 
Es recorda que ja no hi haurà gots de plàstic sinó que seran reutilitzables, per 1€. S’ha de mirar 
pressupost per fer-los. Es comenta de mirar que hi hagi algun monitor de l’Eina per encarregar-se 
dels gots. 
 
Es deixa la festa holi i la paella popular per una altra festa, més reivindicativa. 
 
Precs i preguntes 
No hi ha cap prec ni cap pregunta 
 
Es tanca la sessió a les 19:20 


