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COMISSIÓ de MOBILITZACIONS 

 

MISSIÓ I OBJETIUS GENERALS  

 

1. Treballar per tenir l’edifici definitiu el més aviat possible 

2. Denunciar les retallades en educació i defensar l’escola pública i de qualitat. 

 

Membres (Nom,cognoms y adreça electrònica) 

 

1. David Martinez dselva53hotmail.com 

2. Fina Antonijuan fina.antonijuan@yahoo.es 

3. Jordi Roca Jordira23@yahoo.es 

4. Txell Rodon (2on) txellrodon@gmail.com 

5. Anna Dalmases (2on) dalmasesca@diba.cat 

6. Jordi Cuixart  j.cuixart@gmail.com 

7. Jesus Jiménez ajejiro@gmail.com 

8. Liliana Pinacho (P5 i P3) lilianapinacho@hotmail.com 

9. Sònia Centelles (2on) scentelles@tmb.cat 

10. Irene Lop (2on) lopirene@gmail.com 

11. Pep Sansó (2on) peponsanso@yahoo.es 

12. Mariana Plana (2on) mplana@coac.net 

13. Albert Garcia (2on) garcia.torras@gmail.com 

14. Juanjo Balsera(P4) apatxe_13@hotmail.com 

15. Ferran Bosch (2on) ferranbosch@gmail.com 

16. Lluís Sangerman (2on) lsangerman@cccb.org 

17. Meri Martorell marietadeluiviu@gmail.com 

18. Toni Riba (2on) toni.riba@vora-arquitectura.com 

19. Albert Bergadà (P3) albertbg@yahoo.com 

20. Carme Breco (P4) carmebreco@gmail.com 

*Malgrat que aparentment som una comissió amb molta participació, la participació activa dels seus membres és més aviat limitada 

(puntual). El temps és un recurs molt escàs per les famílies. Hi ha un gran nombre de pares i mares d’infants de 2on. Cal una 

renovació i una major implicació dels pares i mares de tots els cursos per fer la comissió més plural i per renovar energies. Si us 

plau, si esteu disposats a col·laborar amb nosaltres, podeu posar-vos en contacte amb: mobilitzacions.afaunivers@gmail.com 

FULL DE RUTA PEL CURS 2013 -2014  

Objectius a assolir el curs 2013-2014 

Objectiu Descripció 

1 Pressionar l’Administració Responsable (Consorci d’educació, Ajuntament de Barcelona...) de la 
construcció de l’escola 

2 Aconseguir Compromís en forma i data de construcció de l’escola 

3 Aconseguir compromís en forma i data de solucions provisionals (barracons, Pirineus...) fins la 
construcció del nou edifici 

4 Mobilitzar i conscienciar a les famílies i a la junta directiva. Junts tenim més força 

5 Aconseguir suport social i dels mitjans per la nostra causa concreta 
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Objectiu Descripció 

6 Vetllar perquè l’escola provisional reuneixi les condicions necessàries que garanteixin el correcte 
desenvolupament del projecte educatiu. 

7 Pressionar l’Administració Responsable (Consorci d’educació, Ajuntament de Barcelona...) 
perquè aturi la política de retallades 

8 Mobilitzar i conscienciar a les famílies de l’escola i a la junta directiva per denunciar les 
retallades participant a les mobilitzacions conjuntes per defensar el sector. Junts tenim més força 

9 Aconseguir suport social i dels mitjans per la defensa de l’escola pública de qualitat 

 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014 

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu que 

motiva 

Observacions 

Mobilitzacions i actes reivindicatius de caràcter 
artístic i / o festiu 

1-6 Participació d’artistes 
reconeguts: JR, Mariona 
Omedes, Oriol Canals, Noè 
Ribas ... 

Reunions periòdiques amb els polítics (M. Fandos, 

Jordi Roig, B. Clemente) per obtenir i fer el seguiment de 
l’acompliment dels compromisos 

1-6 Presentació reiterada de 
sol·licituds d’audiència 
Actes de reunions 

Reunions tècniques amb les Administracions i BIMSA per 
treballar el projecte de la futura escola (amb la 

participació de les mestres)
1
 

1-6 Presentació reiterada de 
sol·licituds d’audiència 
Actes de reunions 

Convocar, animar a participar i mantenir informades a 
les famílies dels actes previstos o de les novetats 

(compromisos i calendari previst / real) en relació amb la 
construcció de la nova escola 

1-6 Comunicació per e-mail 
Web 
Facebook 
Reunions AFA 

Convocar i informar als mitjans de comunicació dels 

actes previstos i/o de les novetats (compromisos i 
calendari previst / real) en relació amb la construcció de 
la nova escola: Cartes al director, Comunicats de premsa, 
Recull de premsa,... 

1-6 Comunicació per e-mail 
Youtube 
Entrevistes 

Suport i assistència a les mobilitzacions generals en 

contra de les retallades en educació (Assemblea groga, 
Assemblea de la comunitat educativa, PAM, MUCE ...) 

7-9 15M , Marea groga... 

Coordinació i treball conjunt amb la FAPAc i la Xarxa 
d’escoles en barracots 

7-9 Assistir a les reunions a la 
FAPAc de la xarxa d’escoles en 
barracots 

Coordinació i treball conjunt amb la Coordinadora 
d’AMPAs 
I L’Assemblea Groga de Gràcia 

7-9 Assistir a les reunions del 1er 
dimarts de cada mes 

Convocar, animar a participar i mantenir informades a 
les famílies. 

7-9 Comunicació per e-mail 
Web 
Facebook 

                                                
1
 Es proposa començar a treballar en les propostes a incloure en el Projecte. Es busquen voluntaris a participar. Preferentment 

arquitectes o gent del món docent que pugui definir les característiques del nou edifici. 
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Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu que 

motiva 

Observacions 

Reunions AFA 

  

Calendari d’activitats curs 2013-2014 

Activitat / Acció Data Lloc 

Recull de propostes de la comunitat educativa a incorporar al projecte de 

construcció de l’escola. 

Elaboració d’un informe que reculli les propostes i presentació a la Comissió de 

Seguiment. 

Oct’13 

 

Febrer’14 

Consorci 

Cercavila amb les famílies, el gegant i els capgrossos de l’escola per l’actualització 

del marcador amb “acompanyament musical” (instruments casolans, Batucargol o 

caçolada, ...) el primer divendres de cada mes. Tothom amb samarretes 

“construïm l’univers” o les samarretes grogues. 

1er 

divendres 

de cada 

mes 

C/Bailen 

Festival de cinema independent de Barcelona l’Alternativa: presentació de la 

projecció feta per la Mariona Omedes i presentada el passat 8 de juny de 2013. 

Oct-Nov’13 Raval 

Nit de concerts a la sala “Monasterio” per recaptar diners Gener’14  

Primera festa coincidint amb el inici de les obres del pàrquing (1ª fita important): 

nova proposta de Carnaval festiu - reivindicatiu “Construïm l’Univers”: aquesta 

vegada proposem sortir disfressats de “paletes”. Podria ser una disfressa format 

per una samarreta de construïm l’univers, una gorra o un casc i un peto. Cadascun 

de nosaltres portarà un totxo (fet d’escuma). Unint tots els maons construïm 

l’escola davant del jurat (fent visible el dibuix d’una escola) 

Febrer’14 Barri 

Cada any hem fet un acte festiu,reivindicatiu i artístic entre maig - juny per 

reclamar la construcció de l’escola. Aquest any no es veu la necessitat sempre i 

quan els compromisos de les administracions es vagin acomplint (calendari de 

construcció de l’escola). Si no fos així una vegada més sortirem al carrer. 

Maig’14 

Pendent de 

confirmar 

C/Bailen 

Segona festa coincidint amb el inici de les obres de l’escola (2ª fita important): 

pendent de definir. Segurament a John Lennon o al C/Bailen amb animació 

musical. 

Nov’14 C/Bailen 

Recull d’imatges i muntatge d’una peli que reculli imatges des dels inicis de 

l’escola a la Plaça del poble de Romaní, passant per les festes reclamant la 

construcció del pàrquing i arribant a la finalització de les obres. Aprofitar 

gravacions d’imatge i veu recollides per la projecció de la Mariona Omedes (3h). 

Febrer’14 – 

Agost 2015 

Escola 

C/Bailen 

  

Pressupost necessari curs 2013-2014 

Concepte / Justificació Despesa Ingrés 

 Samarretes grogues i samarretes “construïm l’univers”. Sota comanda. -800€ 

 

800€ 

 Materials varis, carnaval reivindicatiu, etc. -700€  

 Festa mes de febrer – maig: desplaçaments col·laboradors, xocolatada, etc. -500€  
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Concepte / Justificació Despesa Ingrés 

 Imprevistos: pica-pica coordinadora (cada escola paga un pica pica quan es celebra 

la reunió a la seva escola), materials varis... 

-300€  

 Material o elaboració informe que reculli les propostes de millora del projecte de 

l’escola 

-200€  

Nit de concerts a la sala Monasterio  700€ 

TOTAL -2.500 1.500€ 

-1.000€ 
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Balanç d’Accions realitzades 

 
Les accions realitzades més destacades per aconseguir els objectius fixats són: 
 

   “Inside Out Project per l’Univers” - Dissabte 05 de maig de 2012, amb la col·laboració de l’artista JR, 

l’animador infantil Oriol Canals i els Diables de Gràcia. 

 
Podeu veure el resultat a: 

 Vídeo a l' INFOK Minut 10´14´´ http://www.tv3.cat/videos/4086670/Info-K--08052012 

 El Periódico: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/lunivers-reivindica-1785165  

 ARA: http://www.ara.cat/societat/Univers-Barcelona-barracons-fotografies-construir_0_694730680.html  

 País:http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2012/05/escuelas-en-peligro.html  

 TVE 1. Minut 11'′  http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-16-05-12/1408301/  

 BTV Informatiu http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/09/lunivers-continua-reivindicant-la-nova-escola/  
 

  L’Univers i Punt! – 17 de novembre de 2012. Acció de “yarnbombing” al Carrer Verdi organitzada per la 

Comissió d’Aprenentatges i de Mobilitzacions. Amb la col·laboració de la residència de gent gran del casal 

Siracusa i Roger de Gràcia. 

 
Podeu veure el resultat a: 

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/17/catalunya/1353181406_661013.html 

 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/594310-engalanen-els-arbres-dun-carrer-a-barcelona-
per-reclamar-una-escola.html 

 

  “L’Univers veurà la llum?” – 8 de juny de 2013. Presentació pública a la plaça John Lennon de la projecció 

artística de l’artista Mariona Omedes (Nueveojos) , animació infantil amb Noè Riba i presentació del còmic “el 

Cop” i presentació del del "comptador de l'escola l'Univers" sobre la paret del solar. A través del compte enrere 

es va fer públic el compromís de l'Administració de tenir acabada l'escola el març del 2015. 

 
 

http://www.tv3.cat/videos/4086670/Info-K--08052012
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/lunivers-reivindica-1785165#comentarios
http://www.ara.cat/societat/Univers-Barcelona-barracons-fotografies-construir_0_694730680.html
http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2012/05/escuelas-en-peligro.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-16-05-12/1408301/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/09/lunivers-continua-reivindicant-la-nova-escola/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/17/catalunya/1353181406_661013.html
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Podeu veure el resultat a: 

 http://afabailen.wordpress.com/2013/06/12/espectacle-audiovisual-lunivers-veura-la-llum/ 

 http://www.tv3.cat/videos/4610771/Info-K---12062013 INfo K de avui (minut 10′ 30”) 
 
 

  16 de Juny: Acció sobre el mur del solar. Dibuix de l’univers sobre el mur del C/Bailen. 

  Carnestoltes febrer 2012 – Planetes i estrelles de l’Univers 

  Taller de construcció de Capgrossos i Gegants per l’escola l’Univers desembre 2012 – gener 2013: Taller 

que ha permès deixar un patrimoni a l’Escola. Construcció del “Gegant Univers” i els capgrossos “Estrella” i 

“SuperEnsenyament”. El “SuperEnsenyament” és un personatge que té un caràcter “festiu-reivindicatiu”. Es 

tracta d’un súper heroi que lluita per l’escola pública de qualitat. 

  18 de Novembre de 2012 (18N): SOS ensenyament a la Plaça de la Vila Acció conjunta amb la Coordinadora 

d’AMPAs i organitzada per l’Univers i Reina Violant i Patronat Domenech. 

  Carnestoltes febrer 2013 – La colla castellera de “Construïm l’Univers” i presentació pública del “Gegant 

Univers” i els caprogrossos “Estrella” i “SuperEnsenyament”: Rua amb gegantons, capgrossos amb nens 

disfressats de castellers vestits de negre i groc (mocador i faixa) amb la samarreta de construïm l’univers. 

  Abril 2013 tancada a l’escola per denunciar les retallades en educació. 

  Pintades de denúncia dels “milicians” per reclamar la construcció de la nova escola: camí escolar, etc. 

  Reunions amb els polítics: 9/1/12 Mite Fandos; 6/02/12 regidor Educació; 24/02/12 amb Maite Fandos i Gerar 

Ardanuy; 22/05 regidora de Districte i 12/07 D.G. Centres Educatius Públics de la Generalitat; 21/11/12 M. 

Fandos B. Clemente i DGBIMSA; 20/03/13 i 11/07/13 Amb Districte i BIMSA.  

  Penjada de pancartes al barri i venta de xapes 

  Presentació de queixa al Síndic de Greuges 

  Presentació reiterada de petició de reunió amb Alcalde, el Director General de Centre d’Educació Pública (Jordi 

Roig), el regidor d’Educació (G. Ardanuy) i la Regidora de Districte (M. Fandos) 

 
 
Podeu consultar el nostre recull de premsa al següent link: 

http://afabailen.files.wordpress.com/2012/01/recull-de-premsa-desembre-20121.pdf 

Si en voleu tenir més informació i/o us agradaria col·laborar amb nosaltres, podeu posar-vos en contacte 
amb: 
mobilitzacions.afaunivers@gmail.com 
 
Tota la informació de la nostra escola la teniu a: 

http://afabailen.wordpress.com/ i http://www.facebook.com/escolauniversja 
 
 
 

Si esteu disposats a col·laborar amb nosaltres, podeu posar-vos en contacte amb: 
mobilitzacions.afaunivers@gmail.com.  

http://afabailen.wordpress.com/2013/06/12/espectacle-audiovisual-lunivers-veura-la-llum/
http://www.tv3.cat/videos/4610771/Info-K---12062013
http://afabailen.files.wordpress.com/2012/01/recull-de-premsa-desembre-20121.pdf
mailto:mobilitzacions.afaunivers@gmail.com
http://afabailen.wordpress.com/
http://www.facebook.com/escolauniversja
mailto:mobilitzacions.afaunivers@gmail.com

