
 
  
 

Acta de l’Assemblea Extraordinària ’AFA escola Sant Felip Neri 
 

Data 18 febrer 2021 18:30  (Assemblea Online) 
 
Nombre d’assistents:  112 connexions més 5 presencials 
 
 
1. Benvinguda Assemblea 
 
La Reyes (representant de l’AFA al Consell Escolar) dóna la benvinguda als assistents i              
presenta a les persones que parlaran al llarg de l’Assemblea: Vicent (president de l’AFA),              
Marta (tresorera de l’AFA) i Sergi (membre de l’AFA). Es dóna les gràcies a totes les                
persones que han fer possible aquest acte. 
 
Es recorda com serà les dinàmiques de funcionament de l’acte per tal que aquest sigui fluid:                
els dubtes dels assistents es transmetran via xat i s’enviarà un link per les votacions; es                
demana, quan sigui el torn de paraules, concreció i brevetat en les preguntes/reflexions.  
 
2. Cronologia/descripció fets  
 
El Vicent realitza un repàs dels esdeveniments que ens porten a aquesta convocatòria             
d’assemblea extraordinària, començant per la reunió del Consell escolar del passat           
setembre 2020 fins a data d’avui. 
 
Explica que, davant d’aquest procés de canvi de titularitat de l’escola, les famílies volen              
participar-hi, es tracta de poder valorar el procés que comporta passar de dependre de la               
Fundació Torres i Bages a dependre de  la Federació d'Escoles Parroquials. 
 
Remarca que la iniciativa de deixar de pagar un dels rebuts de la quota de l’escola és una                  
iniciativa personal de les famílies, no de l’AFA, dons aquesta representa a totes les famílies,               
tan si estan d’acord amb la iniciativa com si no ho estan. 
 
Explica que hi ha un compromís amb els mestres de l’escola per tal d’assegurar un diàleg                
fluid, per tal de dur a terme aquest procés.  
 
Explica també que davant d’aquesta situació, s’han creat comissions, per tal de realitzar o              
estudiar possibles accions. 
 
La voluntat de la reunió d’avui és informar a les famílies i tenir el seu vistiplau per tal d’aturar                   
el procés de canvi de titularitat i començar un diàleg amb el Patronat tenint en compte les                 
famílies i el professorat. 
 
 
 



 
 
3. Resposta a les preguntes de les famílies rebudes a l’AFA 
  
Pren la paraula la Marta, qui explica què s’han fet amb les preguntes que han rebut l’AFA                 
per part de les famílies. 
 
Aquelles preguntes i inquietuds adreçades al Patronat de l’escola s’han redirigit cap a ell,              
així com que les que anaven adreçades a la Direcció de l’escola s’ha fet el mateix. 
 
Amb aquelles preguntes i inquietuds adreçades directament a l’AFA, la Marta procedeix a             
respondre-les. 
 
Explica que s’han demanat els comptes auditats de la Fundació Torres i Bages, per tal de                
veure la situació econòmica en que es troba l’escola, doncs ara com ara només tenim un                
resum de la mateixa. 
 
Torna a remarcar que totes les accions que està duent a terme l’AFA van dirigides a aturar                 
el procés unilateral d’incorporació de l’escola a la Federació d'Escoles Parroquials, i            
aconseguir per part del Patronat un compromís de diàleg entre les parts implicades (claustre              
de professors, famílies i patronat) per decidir sobre el futur de l’escola. 
 
 
4. Votacions 
 
Pren de nou la paraula en Vicenç per explicar que ara es procedirà a votar diverses                
qüestions, que l’AFA considera molt importants que siguin votades pels seus membres. 
 
Llegeix les preguntes (són tres), i es procedeix a la votació via un link que s’envia a les                  
famílies presents a l’Assemblea. 
 
Aquests són els resultats: 
 

 



 
 
  

 
 
 
 

 
 
Per tant, i d’acord amb les votacions, s’acorda: 
 

1. Demanar al Patronat Torres i Bages que aturi el procés d’incorporació de l’escola             
SFN a la Federació d'Escoles Parroquials i que segui a dialogar el futur de l’escola               
amb el professorat i famílies. 

 
2. Que l’AFA deixi de formar part de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares             

i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) 
 

3. Congelar durant el curs 2020-2021 les donacions que l’AFA SFN realitza anualment            
a l’escola, mentre el Patronat no aturi el procés d’incorporació de l’escola SFN a la               



 
Federació d'Escoles Parroquials i que segui a dialogar el futur de l’escola amb el              
professorat i famílies. 

 
 
5. Accions-Iniciatives de futur 
 
Pren la paraula el Sergi per explicar aquelles iniciatives-propostes que ha rebut el correu de               
l’AFA futursfn@gmail.com de les famílies de cara a veure com s’encara el futur. Se n’han               
rebut moltes i es dóna les gràcies a les famílies per la seva participació.  
 
Explica que s’han intentat agrupar i sintetitzar, per tal de poder crear unes Comissions que               
en facin un seguiment.  
 
Aquestes Comissions quedarien de la següent manera: 
 

a. Comissió Legal: Seguiment de diverses accions que puguin requerir assessorament          
legal. L’AFA, si cal sonarà suport econòmic al respecte. 

 
b. Comissió Alternatives de Futur: L’acció més immediata és aturar el procés i seure a              

la taula de negociació amb el Patronat. També inclou l’estudi d’altres alternatives            
que les famílies proposen com ara convertir l’escola en una cooperativa, passar a             
formar part de la ret d’escoles públiques, buscar altres federacions d’escoles on            
adherir-nos, i finalment quedar com estem. 

 
c. Comissió Premsa i Comunicació: Creació d’un missatge clar i concís de les            

reivindicacions de les famílies i, en cas que així es decidís, ésser d’interlocutora amb              
els mitjans de comunicació. 

 
d. Comissió Festiva-Reivindicativa: Búsqueda d’accions al barri, a l’escola, com ara          

estampació de samarretes, sortida en rua amb els gegants, etc., per fer “soroll” i que               
les demandes de l’escola siguin escoltades. 

 
Es demana a les famílies el seu compromís i que ajudin al treball d’alguna d’aquestes               
comissions proposades. 
 
6. Pròxims passos 
 
Pren la paraula de nou el Vicent per explicar els passos que es duran a terme, d’acord amb                  
allò acordat en Assemblea: 
 

I. Escriure una carta al Patronat de l’escola, donant a conèixer el resultats de la              
votació, i reclamar l’atura del procés unilateral d’incorporació de l’escola SFN a la             
Federació d'Escoles Parroquials i que segui a dialogar el futur de l’escola amb el              
professorat i famílies.  
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II. Escriure una carta a la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares            

d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) donant-nos de baixa, com a AFA, de la seva             
associació, i inscriure’ns a una nova associació-federació d’escoles. 

 
III. En cas que l’escola demanés una ajuda financera, que en aquest curs ja es va donar                

al inici del mateix, donar com a resposta un no, mentre no s’aturi el procés. 
 
IV. Convocar en breu de nou a les famílies per seguir explicar la marxa 

 
 
7. Torn Obert de preguntes 
 
Es dóna veu a les persones que vulguin compartir alguna reflexió sobre els temes tractats,                

o bé realitzar alguna pregunta. 
 
8. Cloenda 
 
Es dóna les gràcies a les famílies presents per la seva participació, i es clou l’Assemblea                
(20:22 hores)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vicent Borràs Francesc Font 
President Secretari 


