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1. AMPA PERE VILA
AMPA CEIP “PERE VILA”
Seu: Despatx al costat del sorral
Passeig Lluís Companys, 18
08018 Barcelona
Horari atenció curs 2011-2012:
Matins: de 8:30 a 10:30 hores
Tardes: dimarts i dimecres de 16:30 a 17:30 hores
COMPOSICIÓ DE L’AMPA :
Junta Directiva
Presidenta:
Vicepresident:
Tresorer:
Secretària:
Vocals:

Maite Sánchez
Carlos Velazquez
Pere Calleja
Julia Quintela/Nuria Sanchís
Susana Gil, Esther Orozco, Ernest Codina, Anna Ruiz,
Marcela Pernetti

La junta de l’AMPA es reuneix un cop al mes com a mínim i, un cop al
trimestre, es convoca una assemblea ordinària per a tots els pares i
mares.
Les assemblees són obertes a tots els pares i mares del centre, siguin o
no socis de l’AMPA.
Recursos econòmics:
-

Quotes dels socis
Subvenció de l’Ajuntament
Altres subvencions

El nombre de socis d’aquest curs ha estat de 97 famílies, i la quota que
hem pagat és de 25 €/família/any. A l’annex 3 hi ha el llistat de tots
els socis.
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2. FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
L’Associació està formada per tots els pares i mares que així ho
desitgen. Es paga una quota anual per família. L’assemblea decideix la
continuació de les comissions formades i, si s’escau, crear-ne alguna de
nova:
-

comissió de festes
comissió de d’informació
comissió de menjador
comissió de butlletí
comissió delegats
comissió hort
comissió club excursionista
coordinadora de les 4 Ampes
Aquest curs i de manera extraordinària, s’ha creat la comissió
Estatuts, ja que s’han de modificar els que tenim.

Com a representant de l’AMPA al Consell Escolar del Centre és escollida
Anna Ruiz.
Les decisions importants de l’Associació es prenen de forma democràtica
durant les assemblees, tant ordinàries com extraordinàries. Les
decisions de tràmit les pren directament la junta de l’AMPA.
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3. ACTIVITATS REALITZADES
3.1. FESTES
Les festes que s’han realitzat organitzades només per l’AMPA o
coorganitzades amb l’Escola durant el curs 2011-2012 són les
següents:
-

Castanyada
Festa de Nadal
Carnestoltes
Merkadigno
Setmana de Sant Jordi o Cultural
2 Dinars de germanor
Festival d’extraescolars

CASTANYADA:
Com cada any, al mes d’octubre vam celebrar la festa de la castanyada.
Vam organitzar uns tallers de decoració amb motiu de la festa, on van
participar nens i nenes (sobretot d’ acollida ) i algunes mares de
l’escola.
El dijous 27, vam quedar un grup de pares/mares a la cuina per tal de
tallar les castanyes que l’Andrés (el cuiner) havia de torrar el dia
següent.
El divendres 28 d’octubre, i com ja ve essent tradicional a la nostra
escola, pel matí es va organitzar una macedònia per als més petits on
van col·laborar mestres, pares, mares i com no, els nens i les nenes
d’infantil.
A 1r, 2n i 3r van fer unes postres de músic (amb confitura i fruits secs),
i els més grans van fer el tradicionals panellets que després van
repartir entre tota l’escola.
Per la tarda , i amb motiu del dia de pluja previst, les activitats dels més
petits es van fer al passadís de la primera planta, on vam cantar i ballar
cançons tradicionals d’aquestes dates.
El més grans vam fer el mateix però al teatre, on es va acabar amb el
repartiment de les castanyes i panellets típics.
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FESTA DE NADAL:
Els dies previs al Nadal, a l’Escola es preparen diverses activitats
relacionades amb aquestes dates tan assenyalades, algunes d’elles
organitzades pels pares. Entre elles, vam tornar a trucar a l’Oncle
Buscall que va venir el 15 de desembre a portar el tió a l’escola per tal
de que el dia 22 els nens i nenes d’infantil poguessin fer-lo cagar
cantant la cançó.
Vam organitzar un taller de guarniments de Nadal amb material reciclat,
que vam demanar previament a les famílies que després vam penjar als
porxos i al teatre de l’escola amb l’ajuda dels nens i nenes.
CARNESTOLTES:
El dia 17 de febrer van celebrar la festa del Carnestoltes d’aquest any.
Hi va haver desfilada de disfresses i com cada any, varem oferir una
deliciosa xocolatada amb melindros. Vam poder accedir a les classes,
sobretot dels més petits, per tal d’ajudar-los a disfressar-se i maquillarse. Vàrem tornar a repartir complements de disfresses entre els pares i
mares de l’escola per tal de donar un aire més festiu i ampli a l’escola.
SETMANA DE SANT JORDI O CULTURAL:
Com altres anys, amb motiu de la diada de Sant Jordi, a l’Escola es
celebra la Setmana Cultural i l’AMPA participa
amb les següents
propostes:
Com ja és tradicional, entre altres activitats vam fer la setmana dels
conta-contes per part de mares i pares de l'escola a la biblioteca i, com
cada any, els nens i nenes estaven encantats.
A demanda de l’escola, vam sol·licitar la col·laboració d’un pare o mare
de professió de la rama científica per poder fer un taller amb els nens i
nenes sobre aquest tema.
Es va oferir el Pere Calleja (pare del Kadir de 3r), que va plantejar un
enigma matemàtic als nens i nenes de 3r i de 5è.
En col·laboració amb l’escola, vam muntar una paradeta d’intercanvi de
llibres. Vam demanar als nens i nenes que portessin llibres de casa i a
canvi, se’ls donava un val que podien intercanviar el dia de Sant Jordi
per un llibre. Va funcionar bastant bé però ens vam adonar que faltaven
llibres adequats per als més grans.
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També vàrem organitzar un taller de punts de llibres dirigits per la
Violeta Vigna, una nena de 3r que ens ho va proposar. Ho vam fer el
dijous 26 d’abril a la porta de la biblioteca.

DINAR DE GERMANOR:
Aquest any hem tornat a fer 2 dinars de germanor, un el dissabte 26 de
novembre i l’altre el diumenge 20 de maig.
La primera estava organitzada com en anys anteriors, és a dir, cada
família portava menjar de casa seva que després es compartia en un
buffet self-service. Aquesta vegada, i per intervenció de la Xin Bo,
portaveu de la comunitat xinesa de l’escola, vam contar amb la
participació d’algunes famílies d’aquet col·lectiu.
Amb motiu de la cessió d’espais tant per part de l’escola com per part
de l’Institus Pau Claris a diferents escoles de xinesos, que fan les seves
classes els dissabtes, ens vam trobar amb certs problemes
d’organització i de lliure disposició dels espais habituals per la qual cosa
vam decidir, en assemblea, fer un canvi de dia i d’organització per al
següent dinar.
Aquest va ser en diumenge. Vam oferir una parrillada feta per pares i
mares argentins de l’escola.
Aquesta vegada, ens havíem d’inscriure amb antelació i pagar un preu
de 3€ per adult i 2€ per nen/a. A canvi, se’ls hi donava uns vals a
bescanviar el dia del dinar, d’aquesta manera sabíem la quantitat de
carn a encarregar.
L’Ampa s’encarregava de la compra de la carn, la beguda, el pa , el cafè
i fruita.
Les famílies portaven els primers plats i postres que desprès, continuant
la línea d’anteriors dinars, es compartien.
La valoració d’aquest dinar va ser molt positiu i molta gent proposava
continuar en aquesta línea per als futurs dinars de germanor.
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FESTIVAL D’EXTRAESCOLARS
Al mes de juny, i per tal de que les famílies poguessin veure que havien
fet els seus fills i filles durant el curs en les extraescolars, vam oferir :
- el dia 8 de juny jornada de portes obertes a l’activitat de piscina
- el dia 18 vam fer el mateix amb el futbol, on els diferents grups de
nens i nenes vam fer un partit entre ells que va concloure amb un picapica i un taller de xapes ofert pel servei d’esplai (empresa que portava
aquesta activitat) i l’AMPA.
- el dia 20 vam organitzar el festival d'extraescolars de circ, dansa i
música al Teatre de l' escola. Va concloure amb un pica pica ofert per
l’empresa DIVERS (empresa que ens porta aquestes activitats) i l’AMPA.
FESTA COMIAT DE 6è.
Aquest any, no s’ha fet res des del col·lectiu de pares/mares de l’escola.
El sopar de comiat el va organitzar l’escola directament i la nostra
participació com a AMPA va consistir en l’aportació de 200 € (com l’any
anterior) per sufragar una part de les despeses.
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3.2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DILLUNS: de 16:30 a 17:30
Futbol
DIMARTS: de 16:30 a 17:30
Dansa de P3 a P5
Francès
Hockey
Escacs
DIMECRES: de 16:30 a 17:30
Expressió Musical de P3 a P5
Futbol
DIJOUS: de 16:30 a 17:30
Anglès P3-P5
Circ
Skate
DIVENDRES:
De 16:30 a 18:30 Natació P3-P5
De 17:00 a 18:00 Taller de dansa 1er-6è
Tots els dies de la setmana de 8 a 9 del matí i de 16.30 a 18.00
s’ofereix el servei de guarderia. Aquesta activitat es realitza, al matí, a
una classe de P3 i a la tarda, al patí els dies que fa bon temps i a la
ludoteca els dies que fa fred o plou.
ANGLÈS:
Una mitjana de set alumnes de pàrvuls van participar en aquesta
activitat durant els tres trimestres. Estem molt satisfets de com ha
funcionat l’empresa que ha donat les classes, així com del funcionament
de l’activitat.
FRANCÈS:
Aquest any hem tornat a oferir aquesta activitat extraescolar.
Uns 11 nens i nenes van assistir durant tot el curs a aquesta activitat.
L’últim dia van fer una classe de portes obertes on el pares i mares van
poder apreciar els avanços que havien fet en aquesta llengua mitjançant
cançons, representacions de situacions, balls, etc...
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ESCACS:
Aquest any 7 nens i nenes van realitzar aquesta activitat. El professor
estava content amb el funcionament de les classes i proposava la seva
continuïtat el proper curs.
DANSA:
Aquest any amb motiu del número de nens i nenes inscrits en aquesta
activitat, hem hagut de fer 3 grups, un pels d’infantil (on hi havia 14
nens i nenes) i 2 per primària (amb 24 nens i nenes) dirigits tots 3 per
l’Eva. A final de curs van muntar un espectacle que es va oferir al
festival d’extraescolars.
MÚSICA:
Aquest any hem contractat aquesta activitat a Diver´s i hem fet un
grup, P3, P4 i P5 on hi havia inscrits 11 nens i nenes. La valoració ha
estat positiva
PISCINA:
Aquest curs només hem ofert aquesta activitat per els nens i nenes
d’infantil on hi havia 21 inscrits. No ho hem ofert a primària perquè,
com ja fan aquesta activitat en horari escolar, quasi que no hi ha
inscrits. Estem satisfets amb l’activitat, i els nens i nenes sempre s’ho
passen molt bé. Aquest any hem tornat a contractar tot el servei
d’acompanyants a monitores de TENO i ha funcionat molt bé.
TALLER DE CIRC:
Aquest any, vam tornar a oferir circ. Uns 20 nens i nenes van gaudir
d’aquesta activitat que vam dividir en 2 grups . Tots s’ho van passar
molt bé i van organitzar un espectacle conjuntament que ens van
mostrar en el festival d’extraescolars. Tots uns professionals.
FUTBOL:
Aquest curs hem ofert futbol. L’empresa que ho portava ha estat la
fundació catalana de l’Esplai que va organitzar uns partits entre la
nostra escola i l’escola del Bogatell, que també conta amb diferents
grups per edats.
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Amb motiu del número de nens i nenes inscrits, 26, els hi vam haver de
dividir en 2 grups; un amb els de 1r i 2n que era bastant nombrós i un
altre amb els nens i nenes de 3r fins a 6è.
L’AMPA va comprar l’equipament esportiu que es repartia entre els crios
en cada partit i després algun pare o mare s’encarregava de recollir-lo,
rentar-lo i tornar-lo a l’AMPA.
Ho tornarem a proposar el curs que ve però aquesta vegada amb
competició.
HOCKEY
Aquest curs, a petició d’alguns pares i mares interessats, hem ofert
aquesta activitat. L’entrenadora era la Marina Calcagno, jugadora de la
secció femenina de Hockey del Futbol Club Barcelona.
Malgrat que només hi ha hagut 7 crios apuntats, l’activitat ha funcionat
molt bé i les famílies estaven molt contentes.
SKATE
També hem ofert nou l’activitat d’ SKATE. Ho hem fet amb el Luc
Prouzat, membre de l’escola de Skate Boarding “La Santa”.
Aquesta activitat ha tingut bastant èxit i eren uns 10 crios apuntats.
Els nens s’ho han passat molt bé, però hem tingut alguns problemes
amb el monitor pel que fa referència a puntualitat, substitució de les
seves absències, manca d’informació, en definitiva, ha pecat
d’irresponsabilitat per la qual cosa, s’ha decidit tornar a oferir l’activitat
el curs que ve però amb una altre empresa.
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3.3. ALTRES ACTIVITATS
-

Delegats de curs
Merkadigno
Club Excursionista Pere Vila
Comissió per la Coordinadora d’AMPA del barri de Fort Pienc
Jornada de portes obertes i preinscripció
Ludoteca
Obertura de la Biblioteca.

DELEGATS DE CURS:
Aquest darrer any ha estat un període una mica "irregular". Tot i que
han hagut delegats/des, la seva participació sembla que ha estat difusa
i poc "aprofitada". Igualment important és la sensació que:
- hi han pocs MaPes que vulguin exercir de delegats/des.
- estan poc clares les seves funcions.
- els delegats /des tenen dificultats per contactar i arribar a tots o
una gran majories dels MaPes de la seves classe.
- és difícil trobar la forma de rebre i posteriorment divulgar les
informacions.
L'objectiu d'aquest proper anys hauria de passar per fer veure als MaPes
la importància d'aquest càrrec i de la seva participació més activa,
aclarir les seves tasques, buscar formes d'arribar al màxim de MaPes i
trobar la manera de millorar el flux d'informació.
MERKADIGNO:
Aquest any vam celebrar la cinquena edició del Merkadigno de l’escola.
Després de la edició anterior, que no havia anat massa bé, enguany
vam decidir intervenir més directament en la preparació de les
paradetes. Uns dies abans un grup de mares vam fer una tria dels
materials que els mestres anaven recollint, de manera que classificàvem
les joguines i la roba per edats, descartant el material que no estava en
un estat acceptable per a ser venut, així mateix, vam ser les mares
col·laboradores qui es va encarregar de muntar i desmuntar les
paradetes així com de la venda.
La sensació en general es que va anar bastant bé. La roba té molt
d’èxit, tot i que s’ha de fer una tria prèvia. Caldria recordar que el
material que es porti ha d’estar en bon estat.
Com a punt negatiu, comentar que, com cada any, els petits van ser els
últims en arribar, i moltes de les joguines ja se les havien emportat els
grans. De cara al proper merkadigno, això s’hauria de millorar
clarament.
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Com sempre, cada nen que va portar coses va rebre del seu tutor/a un
val bescanviable pel dia del Merkadigno, amb la qual cosa la percepció
és que cada vegada més és un mercat d’intercanvi més que de venda.
La qual cosa tampoc està malament.
CLUB EXCURSIONISTA PERE VILA
Aquest any hem continuat amb la iniciativa del Club Excursionista Pere
Vila.
Aquesta vegada hem fet només 2 sortides:

La primera va ser el diumenge 23 d’octubre. Vam anar al Pantà De
Vallvidrera. Vam anar amb els Ferrocarrils de Generalitat fins al Peu del
Funicular, on el vam agafar per pujar a Vallvidrera on vam iniciar
l’excursió. Una vegada vam arribar al pantà, vam poder observar ànecs
i tortugues i vam aprofitar per entrar al Centre d’Interpretació del pantà
el qual ofereix una exposició que fa referència al procés històric de la
construcció de la presa, a la creació del Mina-Grott i el Lake Valley Park,
a la posterior recuperació d’aquesta singular obra arquitectònica i a
l’adequació de l’àmbit del pantà per a la potenciació de la fauna atès
que és un hàbitat idoni per als amfibis i per a la fauna i vegetació típica
d’ambients humits.
Desprès vam continuar fins a un “merendero” on van dinar i on alguns
nens i nenes van improvisar un partit de futbol contra altres nens i
nenes que es trobàvem allà celebrant un aniversari.
Finalment, una part del grup va decidir tornar cap a casa mentres que
uns quants van decidir allargar l’excursió anant fins a Vil·la joana
(museu Verdaguer) que estava allà a prop.
Malgrat la previsió de dia plujós, i les diferents activitats programades
per aquell dia (la festa dels Supers, la festa de Ribermúsica, en la que hi
participen nens i nenes de l’escola i el Big Draw del Museu Picasso, la
convocatòria va ser un èxit i la valoració, com sempre, molt positiva.

La segona excursió va ser un dissabte, el 14 d’abril. Aquesta
vegada, vam decidir deixar l’entorn del Parc de Collserola per anar al
Delta del Llobregat, a Viladecans, en concret a la reserva del Remolar –
Filipines, espai natural al costat de Barcelona ( es pot arribar en
transport públic amb la targeta d’1zona). Vam iniciar l’excursió a la
platja de Viladecans, que destaca perquè es tracta d’una platja molt
propera a ecosistemes costaners de gran valor ecològic (estanys i
pinedes), plena de dunes i amb vegetació de rereduna gairebé úniques
a Catalunya, i on desemboca l’estany Remolar.
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Aquí vam fer la primera parada tècnica per fer un mos i el problema va
ser tornar a reiniciar la marxa doncs feia tan bon dia i s’estava tant bé,
que no havia manera d’arrencar els crios (i a alguns pares/mares).
Finalment ho vam aconseguir amb la promesa de que tornaríem després
de dinar.
Vam arribar a l’Estació Biològica on un empleat del parc es va oferir a
fer-nos una explicació del que podríem trobar a la reserva i va
contestar, molt diligentment, algunes preguntes que els nens i nenes li
van fer. Els recorreguts per aquesta zona (la maresma de les Filipines)
no són gaire llargs i acaben en dos observatoris molt ben equipats i
diversos punts d’observació, des d’on es podien veure diferents aus,
ànecs, moltes tortugues d’aigua i un munt de gent amb uns
teleobjectius impressionants ja que aquest és un espai molt
visitat per ornitòlegs i persones amants de les aus doncs el fet de
trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells del nord d’Europa cap a
l’Àfrica, el fa molt important en especial per l’observació de les aus
aquàtiques.
Després de fer el picnic, vam refer el camí fins tornar a arribar a la
platja.
Aquí, alguns crios van aprofitar per jugar amb la sorra i remullar-se els
peus mentres que uns altres van improvisar el ja tradicional partit de
futbol.
Aquesta excursió va ser molt agradable i va ser comentada durant uns
quants dies per pares i mares de l’escola que ja estaven demanant per
la propera.
COMISSIÓ PER LA COORDINADORA D’AMPA DEL BARRI FORT
PIENC:
La Coordinadora de les Ampa del barri de Fort Pienc (Escoles Carlit, Fort
Pienc, Pere Vila i Ramon Llull) ha continuat amb la seva acció conjunta
de les associacions. S’han mantingut diverses reunions i s’han
organitzat actes com:
 conferència de M.A. Alegre sobre “La tria d’escola: Què preocupa,
per què preocupa” el 30 de novembre.
 Vam oferir conjuntament un Casal de Nadal, que finalment no es
va fer per manca de nens/es.
 Contactes amb AMPA IES Fort Pius.
 Reunió Consorci per parlar del mapa escolar al Barri
(conjuntament amb AAVV deFort Pienc).
 Oncle Buscall.
 Taller informatiu sobre la prematrícula al Centre Cívic per a
famílies que han de triar escola per als seus fills al barri.
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També s’està col·laborant activament amb l’Associació de Veïns de Fort
Pienc i amb la FAPAC.
Representants del CEIP Pere Vila: Anna Ruíz i Iolanda Garcia.
LUDOTECA
Aquest curs 2011-2012 a iniciativa d’unes mares de primer A es va
encetar un nou projecte: adequar l’espai de la ludoteca, situat a sobre
de la biblioteca. Ens ho vàrem plantejar com un projecte obert, poc a
poc anem reacondicionant l’espai per a fer-lo més confortable als nens
que s’hi estan a les tardes en acollida, i també per a tothom que hi
vulgui passar una estona, amb la companyia de mares i pares.
Per això hem protegit les finestres antigues que estaven acumulades en
un racó, de manera que ja representen cap perill. Hem creat un espai
de lectura posant una moqueta nova i coixins fets per una altra mare, i
endreçant i reubicant els llibres.
L’escenari l’hem decorat amb uns quadres de ratolins que ens va
dibuixar una il·lustradora japonesa amiga de la Tomoko, i nosaltres els
vam “vestir”. També hem fet neteja i hem endreçat les joguines,
llençant les més velles o trencades.
Com a part del projecte de reactivació de la ludoteca ens vam plantejar
fer un taller per als nens de tant en quant, i dins d’aquest marc la
Tomoko va dirigir un taller de koinobori destinat a ser exposats a zona
del terratrèmol del Japó.
BIBLIOTECA
Aquest curs, davant la impossibilitat per part de l’escola ni de l’ Institut
Pau Claris de contractar a ningú per tenir oberta la biblioteca fora de
l’horari escolar, vam decidir organitzar-nos mitjançant una comissió, per
tal de poder obrir dues tardes a la setmana a càrrec de mares i pares
disposats a dedicar una estona del seu temps a fer-se càrrec d’aquest
espai.
D’acord amb la direcció de l’escola i amb la Begonya Parés, responsable
d’aquest espai, que ens va donar un seguit d’indicacions i normatives a
seguir per al bon ús de la biblioteca.
Vam iniciar aquest projecte el dia 8 de març, fent-lo coincidir amb el dia
de la dona, i a iniciativa de la Isabel Martínez, vam aprofitar l’avinentesa
per convidar a un músic, l’Oriol Canals, que ens va animar la festa. Així
mateix, vam portar pastissos fets per mares i pares de l’escola que vam
oferir a tot el públic assistent.

15

Encara que aquesta iniciativa no ha tingut gaire èxit a nivell
d’assistència a la biblioteca, si que ha estat molt apreciada per l’escola i
pels pares i mares, per la qual cosa es va decidir tornar- a fer-ho el curs
que ve intentant incentivar i dinamitzant l’ús d’aquest espai.
HORTET
Aquest curs també hem encetat el projecte de l’hort escolar.
Amb la iniciativa d’uns quants pares i mares i amb col·laboració de l’Alex
Ros mestre que es va fer responsable d’aquest projecte , es va crear la
comissió Hort que es va encarregar de netejar i adequar l’espai destinat
a aquesta activitat. Vam comprar terra i algunes eines per als més
petits, i desprès es va deixar el projecte en mans de l’escola per tal de
que fossin els nens i nenes amb l’ajuda dels seus mestres, qui
s’encarreguessin de tirar endavant l’hort.
El projecte és molt ben valorat, però no ha acabat de funcionar tant bé
com s’esperava, per la qual cosa s’ha decidit tornar-lo a intentar el curs
que ve però canviat algunes coses del funcionament.
JORNADA DE PORTES OBERTES I PREINSCRIPCIÓ:
Hem col·laborat en totes les reunions que ha organitzat la nostra escola
i el Consorci d’Educació relacionades amb la preinscripció de nous
alumnes.
Xerrades per escoles bressol del barri de la Ribera: Organitzades des de
l’AMPA per donar a conèixer com és la nostra escola a las famílies abans
de la pre-matrícula.
BUTLLETI
Aquest curs hem continuat publicant el butlletí de l’AMPA (AMPERE)
Hem canviat el format respecte a cursos anteriors i hem contat amb la
col·laboració d’alguns mestres de l’escola.
Han sortit 2 números, al desembre de 2011 i al juny de 2012.
El nou format ha estat molt ben aceptat així que continuarem fent-ho el
proper curs.
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4. WEB de l’AMPA
La web intenta recollir aquelles notícies d’interès per als pares i alumnes
ja siguin d’activitats organitzades per la pròpia AMPA, com d’activitats
que organitzen altres entitats del barri o bé amb notícies que tenen a
veure amb el món educatiu.
S’ha intentat promoure la participació mitjançant la impartició de 2
sessions formatives adreçades a pares i mares.
S’han publicat 37 entrades de continguts, s’han generat 36 comentaris i
22 missatges de consulta a través del formulari de contacte.
Hem tingut 2.761 visites i 1.184 usuaris dels quals el 63,20% han estat
nous visitants i el 36,80% van correspondre visitants recurrents.
L’objectiu per a aquest nou any podria ser promoure la participació de la
gent tant de forma directe, fent entrades de continguts com de manera
indirecte, aportant material interessant de publicar (articles, fotografies,
notícies, etc.). Cal fer conèixer la web. Cal que la web sigui més activa i
més plural.
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