
 

 

 

 

 

 Acta de l’Assemblea Extraordinària de l’AFA del col·legi Sant Felip Neri 

 

21 setembre 2022 

Lloc: Sala Newman 

Nombre assistents; 36 presencials, i en línia. 

 

S’explica als presents que davant la no resposta dels felipons a la proposta presentada pel Consorci 

d'Educació de Barcelona, amb relació al passi de l’escola a titularitat pública, l’AFA ha cregut 

convenient convocar una Assemblea Extraordinària per explicar la situació, i preguntar a les famílies 

si creuen convenient o no realitzar de nou accions de protesta/pressió. 

S’explica, que amb conversa amb la gerent del Consorci, ella comenta que la cosa està molt parada, 

no es mou ni cap a un lloc ni cap a un l'altre. 

S’explica també que l’Hotel Neri s’està moment per llogar l’antic Museu del Calçat, que recordem 

que és un dels espais pensats per a créixer l’escola. Ha parlat amb el  CEO (Chief Executive Officer) 

de l’Hotel, i li ha comentat que en cas que la cosa anés per aquest camí, voldria dir que també l’hotel 

serà un punt de lluita per part de les famílies. Ha recordat que fa uns anys, quan l’hotel va voler 

instar un magatzem en aquest espai, es va presentar una instància a l’Ajuntament per tal que aquest 

no donés la corresponent llicència. 

Des de l’AFA es creu que abans de Nadal les famílies hauríem de saber sobre el futur de l’escola: si 

continua, si no continua, com continua ... 

Es recorda que amb les mobilitzacions del curs passat es va moure una situació que en aquell 

moment estava molt parada. 

S’explica alguna de les propostes que des de l’AFA es llancen a les famílies, per si aquestes creuen 

que  convenien dur-les a terme: 

• Tornar a les mobilitzacions de protesta, amb alguna sortida a Gràcia, on viuen els membres 

de l’Oratori de santa Felip Neri 

• Muntar una festa, concert, reivindicatiu a la plaça al mes de novembre 

• Creació de merchandising per a les mobilitzacions 



 

 

• Buscar gent mediàtica per tal que donin, a les xarxes socials, suport a l’escola, i a la seva 

continuïtat 

• Buscar ampliar el focus de la mobilització: salvar l’escola és salvar la plaça, salvar la plaça és 

salvar el barri, salvar el barri és salvar un model de ciutat ... 

• Omplir el barri de cartells  

 

Surt a la reunió que el Consorci està contemplant tots els escenaris possibles, però els assistents 

creuen que la perspectiva amb la qual cal treballar, és que no hi ha pla B, i que si no s’aconsegueix 

el nostre objectiu, l’escola tancarà. Per això és important que: 

• És important que les mobilitzacions siguin ja 

• És important que les mobilitzacions siguin multitudinàries 

 

Els assistents creuen que és important fer un treball expansiu amb les entitats del barri, ja  que el 

tancament de l’escola, no només és problema educatiu d’unes famílies, sinó que afecta a tot el barri 

i les seves correlacions de forces. 

Els presents ACORDEN: 

• Buscar una data molt pròxima per oferir una roda de premsa, per explicar de nou als mitjans 

la problemàtica actual de l’escola, i les accions que des de l’AFA es duran  a terme. 

• L’AFA presentarà una instància a l’Ajuntament amb relació al local del Museu del Calçat per 

tal d’aturar el procés, i avisar als advocats que duen el cas per tal que prenguin nota que els 

felipons, amb aquesta acció, han donat una possible resposta a les nostres demandes. 

• El dimarts 4 d’octubre començaran les mobilitzacions setmanals, cada dimarts, a les 08:45 

davant del Bisbat, per tal que l’església senti la nostra pressió. Creació Comissió 

Mobilitzacions. 

• De cara a novembre realitzar la festa/concert reivindicativa a la plaça. S’insta a tothom que 

conegui gent mediàtica que s’avingués a participar, per exemple grups musicals (preguntar a 

l’Anna Regàs pels Txarango) que es posin ràpidament amb ells/elles i per tal que ens ajudin. 

Creació Comissió Festa-Concert. 

• Creació d’una Comissió de Comunicació, per gestionar el tema de les xarxes socials.  

• Creació d’una Comissió de Relació amb entitats del barri.   

• Creació d’una Comissió de Mitjans de Comunicació. S’acorda que aquesta comissió s’agrupi 

amb la de comunicació. 



 

 

• Creació d’una Comissió de Merchandising.  

• Instar als grups polítics representats a l’Ajuntament de Barcelona a presentar una moció de 

suport a la continuïtat de l’escola, i poder, si tots els grups ho signen, realitzar una declaració 

institucional. Serà el Josep Maria Boronat l’encarregat de presentar l’escrit als partits 

polítics.  

• Parlar amb l’Ana Regàs per una proposta que tot l’alumnat de l’escola escrigui, dibuixi, 

dissenyi una carta, adreçada als felipons, explicant el perquè de la importància de l’escola, i 

després enviar-ne una part a Itàlia, i les altres als felipons de Gràcia, i poder aprofitar per 

sortir de nou a les notícies. 

La comunicació entre les famílies i l’AFA es realitzarà mitjançant els delegats de classe. 

Es fa una última crida a les famílies per què s’apuntin a les comissions. 

Es dóna per finalitzada l’Assemblea, tot agraint la participació dels presents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


