
ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E 
L’ESCOLA L’UNIVERS 

Data: 19/12/2011 Hora : 21h Lloc : Escola 

Assistents :  Clàudia Aguilar (P5), Jordi (Agustí P5), Ferran Bosch (P5/P3), Sònia Centelles 
(P5), Anna Dalmases (P5), Jesús Jiménez (P3), Olga Martínez (P4), Fidel Picó (P5/P3), 
Francesca Reyes (P5), Bet Almirall (P4), Jordi (Daniel P4), Laura Román (P4), Carlos Bernal 
(P4) , Albert Garcia (P5/P3), Pep Sansó(P3/P5), Silvia Garcia(P5), Liliana Pinacho(P3), Mariana 
Plana(P5), Anna Cols(P3) 

Ordre del dia / Temes tractats: 

1) Difusió de la nostra causa a través de les xarxe s socials.  
2) Estratègia i Full de ruta de la comissió de mobi litzacions 
3) Properes accions/mobilitzacions: projecte Inside out i Cartes al director. 
4) Debat sobre l’estat transitori dels barracots 
5) Convocatòria Escola a totes les comissions.  Tem es pendents i propera assemblea 
 
 

1. Difusió xarxes socials 

Exposició (Olga): Explica que la Comissió de mobilitzacions ha creat una pàgina facebook. 
http:www.facebook.com/escolauniversja. I que s’anima a tothom a fer-se’n fan. Es comenta la 
importància de la difusió i es comenta com fer-ho possible entre tots. Es reparteix un full 
explicatiu de com fer-se fan i com difondre-ho a través de facebook. 
 

2. Estratègia i full de ruta de la comissió de mobi litzacions 

Estratègia 
Exposició (Jesús): Sobre l’obra explica que cal tenir present que el finançament de l’Ajuntament 
és més important que la Generalitat, ja que al mateix emplaçament hi ha previst una llar 
d’infants, uns apartaments i un pàrquing. Però, a més d’això, és que l’Ajuntament s’ha de fer 
càrrec del 60% de al construcció de l’edifici de l’escola i la Generalitat, només d’un 40%. 
Explica que és molt factible que l’Ajuntament es pugui fer càrrec del 100% de l’obra, com ha fet 
amb l’escola Mediterrània de la Barceloneta. També remarca que no passa res que l’obra no 
hagi entrat als pressupostos del 2012, perquè són genèrics i sempre es pot incloure dins la 
partida genèrica. També diu que l’Ajuntament té capacitat d’endeutament, però que dóna una 
imatge continguda per la conjuntura general i la crisi econòmica que pateix en concret la 
Generalitat. Per tant, hem de tenir clar que la construcció de l’Escola l’Univers és una qüestió 
de voluntat política.  
      Sobre el temor que es vulgui desestimar la construcció de l’escola, diu que no és factible 
perquè canviar un Pla d’usos és molt complicat i el solar ja es té.  
A nivell d’estratègia la comissió de mobilitzacions planteja un treball esglaonat: famílies, 
districte, Ajuntament, Consorci, Generalitat. Planteja tenir clar que cal fer pujar la problemàtica, 
donant-la a conèixer i extenent-la,  en el sentit de fer entendre que no només és un problema 
de les 100 famílies, sinó del barri i del districte. Hem d’aconseguir que es vegi com una 
problemàtica social al barri. 
 Per això cal comunicar la problemàtica en els cercles propers. Cal treballar les entitats 
del barri perquè se la vagin fent seva. Es demana a les famílies que coneguin gent pertanyent a 
les diferents entitats del barri que ho facin saber a la comissió per veure com poder aprofitar 
aquest fet per fer present la nostra problemàtica als actes de les diferents entitats. 
 
Full de ruta 
Exposició (Sònia): Es comenta breument les accions més properes del Pla d’acció. 

• S’informa que el 9 de gener hi ha una reunió prevista amb la regidora executiva del 
districte, Maite Fandos i el regidor d’Educació de Barcelona, Gerard Ardanuy. Se’ls 



preguntarà quin és l’estat del procés d’execució de l’obra i se’ls demanarà solucions 
per accelerar-lo. La Comissió està treballant un dossier per presentar-lo a les reunions. 
Es demana a les famílies que facin arribar dibuixos dels nens “la meva escola” per 
adjuntar-los al dossier. 

• S’ha convidat a la direcció de l’escola a treballar conjuntament i assistir plegats a la 
reunió del regidor d’educació, però no s’ha rebut encara resposta.  

• A nivell de Xarxa d’Escoles en Barracots, a través de la FAPAC, s’ha demanat una 
reunió amb el Director General d’Escola Pública de la Generalitat, Jordi Roig i s’està 
pendent de data.  

• S’informa que a mitjan gener s’ha proposat acollir a l’Univers la reunió de la Xarxa 
d’Escoles amb Barracots 

• També es té per objectiu completar una ronda de reunions amb tots els grups polítics a 
l’Ajuntament 

• La reunió prevista pel dia 15 amb l’ex-regidor de districte Guillem Espriu (PSC) es va 
suspendre. 

 
Pregunta1: (Clàudia): Demana convidar algú de la coordinadora d’ampas a la reunió amb la 
regidora. Sònia: es diu que es farà i que d’altra banda els representants de l’Univers també són 
coordinadora.  
 
Acords:   

• Es deixarà una carpeta a consergeria per recollir els dibuixos dels nens.  
• Es demanarà a la coordinadora d’ampas de Gràcia si ens volen acompanyar a la reunió 

amb el regidor d’educació de l’ajuntament. 
 
 
Accions en curs 
Exposició (Jose) Explica que en un reportatge del NY Times sobre les retallades a Catalunya 
potser que surti el cas de l’Univers. 
 
Exposició (Albert) S’explica que s’ha fet un comunicat de premsa pilot amb vista a les reunions 
del 9 de gener. De totes formes s’engegarà la maquinària comunicativa abans a l’Independent 
de Gràcia. 
 

3. Properes accions / mobilitzacions 

Projecte Inside out (premis TED 2011) 
Exposició (Pep): Explica en que consisteix la propera acció de la comissió de mobilitzacions 
que s’iniciarà tan bon punt es troni de vacances de Nadal.  Es tracta de participar en el projecte 
Inside out (premis TED 2011) de l’artista JR. Ja s’ha contactat i demanat de participar-hi i ho 
han acceptat. Es tracta d’unes fotos ampliades gegants de cares de persones (en el nostre cas, 
els nens i nenes. En aquest cas ompliríem les parets del solar Bailèn amb cares dels infants. Hi 
ha una fotògrafa de P4 que s’encarregarà de fer les fotos.  
Es passarà nota a la carpeta viatgera per a que les famílies que ho desitgin puguin apuntar-s’hi 
i signar els drets d’imatge corresponents. El dia que es facin les fotos als nens, caldrà pagar 2 
euros per nen/a per pagar la reproducció pòster gegant.  
 
Cartes al director 
Exposició (Anna): Explica en que consistirà l’acció Cartes al director, que s’iniciarà ja i que 
s’allargarà fins a finals de Juny. Amb l’objectiu estratègic de fer coneixer i extendre la nostra 
problemàtica al barri i a la ciutat, es tracta d’aconseguir que apareguin sistemàticament cartes 
al director de la premsa escrita en paper i digital, que parlin de la nostra escola. Així doncs, es 
demanarà participar a les famílies redactant cartes al director a títol personal i coordinant 
l’enviament per procurar, sempre que sigui possible, seqüenciar l’aparició als mitjans. 
 
Es divulgarà a través de l’a carpeta viatgera un escrit per incentivar que les famílies s’animin a 
redactar cartes al director. 
 
 
 



 
 
 

4. Debat sobre la solució temporal per l’escola. Al ternatives als barracots. 

Exposició (Francesca): planteja que els pares haurien de defensar una proposta de solució 
alternativa mentre no hi hagi escola. Defensa que s’hauria de demanar al trasllat a l’escola 
Pirineus. Diu que allà tindríem les instal·lacions d’una escola normal i que l’any que vé  els nens 
de primer tindran necessitats noves que una ampliació de barracots no resoldria. Planteja que 
els pares haurien de defensar una proposta de solució. D’altra banda comentar que ho ha 
preguntat al Consorci i que l’escola Pirineus queda lliure el curs vinent. 
 
Diverses intervencions:  

• Contrària a la proposta perquè és diu que l’AFA ha de tenir un discurs coherent en 
demanar la construcció immediata de l’escola. Es creu que això tindria conseqüències 
en afavorir un ajornament indefinit en la construcció de l’edifici nou.  

• També es proposa que amb l’ampliació dels barracots es podria comptar també en 
establir convenis amb equipaments molt propers per a activitats que no es fan a 
l’escola. 

• En tercer lloc, s’ha de tenir present la línia de treball de l’escola, i si l’AFA demanés 
això la contradiria tant pel que fa a la demanda d’ampliació de barracots com pel que fa 
a alterar la seva línia pedagògica com escola de proximitat. 

  
La majoria de pares presents a la reunió no estarien d’acord en anar a Pirineus. Només 2 de 
les persones presents a l’assemblea defensen aquesta postura. Amb tot, s’acorda esperar a les 
reunions previstes i un cop sabudes les solucions que se’ns plantegen. Llavors es pot tornar a 
obrir aquest debat. 
 

 
5. Convocatòria Escola a totes les comissions. Teme s pendents i propera 

assemblea. 

Exposició (Anna – comissió de comunicació):  
 

• La propera assemblea serà camp a mitjan gener (18 de gener, dimecres) 
• Els temes pendents per debatre en aquesta nova assemblea són: 

o Nombre de socis i Estat de comptes de l’afa. Aprovació del pressupost 2011-12 
o Concretar funcionament de coordinadora, comissions mixtes i delegats de 

classe. Rol del president, el tresorer i secretari i renovació d’aquests càrrecs 
(cada 2 anys) 

 
• Es comenta la convocatòria feta per l’escola a totes les comissions el 12 de gener per 

parlar de la relació AFA-Escola.  
 

Acords: 
  
Tenint en compte que en aquests moments, encara no hem acabat de concretar el model de 
funcionament de la coordinadora i tenim previst tancar-lo a la propera assemblea que tindrà lloc 
el 18 de gener de 2012 , es demanarà de modificar la data de la convocatòria escola a una 
data posterior a la nostra assemblea. La comissió de comunicació enviarà email a l’escola per 
demanar aplaçament. 

 


