
Igualada, dimecres 05 d’octubre de 2022 

Assistents a la reunió presencial a l’escola MDP Igualada: Germanes Susanna i Clàudia, Mireia 

Torres, Imma Ubals, Judit Jorge, Anna Romeu, Laia Figueres i Edurne Fernández. 

-Esmena acta passada: 

A l’extraescolar de piscina hi ha un nen més, per tant tanquem amb 10. 

Festival de Nadal de l’escola serà el divendres 16 de desembre a les 19:00h al teatre Ateneu 

d’Igualada. I el sopar de Nadal de l’AMPA el dissabte 17 de desembre després de la missa a 

l’escola. 

Festival de Nadal de la llar serà el 21 de desembre a les 19:00h. 

-Aprovada acta anterior un cop revisades les esmenes 

-Remesa AMPA: 

La primera remesa per la quota AMPA del curs 22/23 es passarà la primera setmana de 

novembre, segurament el dia 2. La tresorera ho programarà amb la Montse Clèries. És un mes 

en el que l’escola no ha de passar cap altre rebut a les famílies. 

-Assemblea General de l’AMPA:  

Es va parlar de fer l’assemblea el proper 9 de novembre, depèn de la tresorera que pugui tancar 

els números del curs passat. En principi el dia 9 de novembre no la farem, sinó que serà a 

posteriori. Ja acabarem de confirmar el dia, sempre convocant 15 dies abans a tots els socis. 

-Delegada de I3:  

En principi la Lídia Berrocal es manté com a delegada de I3, però degut a la seva propera 

maternitat ella mateixa ja ha plantejat a la classe que n’hauria de sortir un altra, ens informaran 

dels canvis. 

-Llista delegats AMPA i mòbils. 

La Germana Susanna ens planteja la possibilitat de que li fem arribar una llista amb els telèfons 

dels delegats de cada classe, es plantegen comprar un mòbil a l’Antònia i que ella faci els 

enviaments de fotos de les excursions a les classes, via wapp de cada delegat. La presidenta li 

diu que ok, i que li farà arribar la llista. 

-Actualització llista emails famílies i grups AMPA. 

La Mireia diu que li ha fet arribar a l’Oriol Torra la petició de que ens actualitzi les llistes de correu 

electrònic que fa servir l’AMPA per enviar informació i comunicats a les famílies. 

-Obertura del pas interior de la pista negra (Poliesportiu) a l’escola, per la pista blanca: 

Es comunica que el pas interior del Poliesportiu a l’escola finalment es tornarà a obrir. El passat 

divendres 30 de setembre es va reunir la Germana Susana, la Isabel Belmonte i la Mireia Torres, 

per part de l’escola i l’AMPA respectivament, amb el Sr. Ivan Enric, propietari del pas. 

Després de negociar-ho una mica es va arribar a un acord beneficiós per l’escola i sobretot per 

a tots els nens que diàriament utilitzen el poliesportiu.  

L’acord ha resultat el següent: 



L’escola es farà càrrec d’adequar el pas, traient i netejant les herbes que han crescut per tot 

arreu, tirant la paret i en el seu lloc restaurar la reixa que hi havia i que feia de porta per entrar 

i sortir, arreglar els graons i el paviment en mal estat. Hi ha un pressupost de 830€ +IVA més el 

preu de la reixa que encara no està clar. La Germana Susanna ho tornarà a consultar. 

Durant el curs 22/23 no caldrà pagar res al propietari ja que l’escola es farà càrrec de l’adequació 

de l’espai. 

A partir del curs 23/24 es farà un pagament anual de 1.000€ + IVA, que s’abonarà al propietari 

durant el mes d’octubre de cada curs. 

En un primer contacte el preu que va proposar el propietari va ser de 1.200€ + IVA anual, per 

tant durant la reunió es va poder rebaixar una mica, quedant un preu més raonable per l’escola. 

Es felicita i es dona les gràcies a tots els que han intervingut en aquest procés de negociació per 

poder restablir el pas que feia uns 8 o 9 anys que restava tancat. 

-Loteria de Nadal. 

Els talonaris ja estan fets, aquest any són 32 talonaris. El número es manté el mateix de sempre. 

Aquest any hi ha hagut un petit contratemps i per comptes de portar el segell de l’AMPA 

portaran el de l’escola, no hi ha problema. 

Se’ns genera un dubte que la Judit Jorge preguntarà a l’administració de loteria: en els nostres 

talonaris posa que s’ha de cobrar a l’administració de loteria de Sta Margarida Montbui, a la 

carretera de Valls. El dubte es que si ens toca un premi petit i la gent no el va a cobrar, els diners 

qui se’ls queda, l’administració o són per l’AMPA. I en cas de tocar un premi gran, on s’ha de 

cobrar. 

-Cursa Popular d’Igualada. 

La Cursa Popular es celebra el proper 23 d’octubre, aquest any l’AMPA decideix fer un buf amb 

el logo de l’escola per regalar-lo als nens participants. Si en sobren es podran posar a la venda, 

ja veurem com ho fem i si ho fem. 

El buf serà blau marí i el logo amb color, té un preu de 1.80€ + IVA i l’estampat del logo 1.30€ 

+IVA, hem decidit de fer-ne 100 unitats. 

-Samarretes AMPA. 

Decidim fer samarretes, sota comanda, amb el logo de l’AMPA, per al cursa popular i altres 

esdeveniments de l’AMPA. La samarreta serà igual que la última que es va fer, però amb el logo 

només al davant, posar-lo al darrere ens encaria molt el preu final.  

D’aquesta manera surt a un preu de 4.25€ + IVA i les vendrem a 6€ cada una.  

Fem una carta i l’enviem per wapp a les classes, qui en vulgui l’ha d’encarregar a l’Antònia i 

deixar-la pagada. Hi ha possibilitat d’emprovar-se les diferents talles abans de fer la comanda. 

La primera comanda té dia límit que serà el proper 13/10/22, sinó no ens les podran tenir per a 

la Cursa. 

-Castanyada – Festa de la Tardor de l’AMPA: 

El proper dia 28 d’octubre, un divendres, celebrarem la tradicional tarda de la Castanyada-Festa 

de la Tardor de l’AMPA. Ho farem com els últims anys abans de la pandèmia.  



Organitzarem un berenar i tallers per als nens que s’apuntin: tallers de panellets i tallers 

diversos, com vestir moniatos i fer manualitats de la tardor. 

El preu que estipulem enguany és de 3€ per als socis AMPA i 5€ per a la resta de participants.  

Fem llista per comprar: 

• Ingredients per als panellets: coco ratllat, cireretes confitades, fideus de xocolata, 

codony i ametlla trinxada. Comerco 

• Massa al Fidel Serra (la Edurne mirarà que li costa fer-la i potser la farà ella, si el preu és 

similar la comprarem) 

• La Imma portarà colacao  de casa. 

• Cal mirar i en tot cas comprar: plats, gots, tovallons .... Comerco 

• Cal comprar material per als tallers  

Se li comentarà a la Sònia si pot mirar com anem d’existències i si pot anar al Comerco amb algun 

ajudant. 

La Judit i la Edurne s’encarregaran de mirar quin material hi ha pels tallers i comprar el que faci 

falta. 

Imma farà carta i revisarà quantitats comprades anys anteriors. Dia màxim per entregar la 

butlleta el proper dia 19 d’octubre. 

-Enquesta satisfacció soci AMPA: 

Com que ja la tenim feta , la passem per wapp en breu. 

-Tríptic AMPA: 

La Edurne se’n encarrega necessita fotos, decidim de penjar-hi fotos des de l’estiu passat, també 

podem penjar diversos carnavals on hem participat i si en tenim de les cooperatives també. Ens 

agradaria tenir-lo llest per portes obertes. 

-Carnestoltes 2023: 

Rua de Carnestoltes el 18 de febrer de 2023. Ens porten un prototip de la disfressa d’aquest any. 

Trossos de pastis i espelmes en motiu del 150è aniversari de l’escola MDP d’Igualada. Queda 

molt maco i vistós, tot i que és una primera versió i continuaran treballant en noves idees per 

millorar la disfressa.  

Es comenta que volem passar la carta per les inscripcions a la rua a principis de novembre, 

màxim dia 15 de novembre ens cal tenir números de gent que participarà i començar a comprar 

material per les disfresses. L’any passat va ser un desastre perquè a última hora es va anar 

apuntant gent .... aquet any decidim que no s’agafarà a ningú que no estigui apuntat i hagi 

entregat la butlleta i pagat el dia que s’estableixi. No hi haurà excepcions. 

També parlem de com gestionar els tallers, ha de quedar molt clar que cadascú es fa la seva 

pròpia disfressa, cal venir als tallers i elaborar-se cadascú la seva. L’any passat va fer la feina 

molt poca gent i van quedar sobrepassats. Hem de mirar de fer-ho diferent aquest any i decidim 

acabar-ho de parlar a la propera reunió. Potser posar-ho a la carta del Carnestoltes de manera 

que quedi prou clar. 

Final de la reunió 22:30h. 


