
Assemblea AFA per renovació de càrrecs de la junta de l’AFA Antoni Brusi

CONVOCATÒRIA

Dia: 17 de març de 2021
Hora: 19:05 h
Finalització: 19:32 h
Lloc: Format virtual via zoom

Assistents Junta:
Idoya Cepero González
Silvia Fernández Fernández
Mónica Cassadó Varona
Sonia Granados Crivillé
Annalisa Facchini

Assistens Socis:
Nuria Pelaez Rodriguez
Txema Coll Solà
Carlos Fernández Guinea
Nathalie Pereira
Maria Tort Torrell
Laura Almeida Toledano
Virginia Lerin Girol
Oscar Colomar Careta
Arantxa Alonso Gonzalez
Marta Bargalló Paraira
Albert Carrer Vives
Laura Núñez Millón
Gisela Melenchón Estela



La vicepresidenta Silvia Fernández fa una presentació de la Junta actual la qual porta
treballant 8 anys en benefici de les famílies de l’AFA. Explica que durant aquests anys s’han
engegat molts projectes que es deixaran recollits en un document que servirà a la Junta
entrant com a guia i que hem gaudit molt mantenint i millorant el gran projecte que és l’AFA
del Brusi. Comenta que fa 6 anys es va fer un procés de selecció, en el qual es va
contractar a l’actual secretària Mari Vioque, de la qual estem molt contents i orgullosos, ja
que fa la seva feina amb gran professionalitat, responsabilitat i és un gran enllaç amb els
nens, les famílies i l’escola-. La Mari és una persona molt estimada per tots.

La presidenta de l’AFA, Idoya Cepero, explica que la votació es farà a mà alçada a través de
zoom i que, en finalitzar l’assemblea, l’administrativa, Mari Vioque, confirmarà que tots els
que han votat són efectivament socis de l’AFA, ja que si no ho fossin, el seu vot no serà
vàlid.

Es fan 8 votacions a mà alçada per tal d’escollir individualment als nous membres de l’AFA:

Laura Almeida (Presidenta), Nuria Peláez (Secretaria), Txema Coll (Tresorer), Arantxa
Alonso (Vocal), Martha Cadena (Vocal), Gisela Melenchón (Vocal), Carlos Fernández
(Vocal) i Nathalie Pereira (Vocal).

Cadascun d’ells obté

Vots a favor: 16
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0

Es dóna per constituïda la nova junta de l’AFA.

Un total de 19 persones en total han assistit a la reunió, incloent-hi la Mari Vioque,
administrativa de l’AFA, però només 17 han participat de la votació.

I sense cap més punt a tractar a les 19:32 es dóna per finalitzada l’Assemblea.

Idoya Cepero Mónica Cassadó

Presidenta Secretària


