Resum de zona de Ciutat Vella del 8/02/12
Assisteixen: Escola Cervantes, Instituts M. Tarradell, Verdaguer i Milà i Fontanals,
USTEC i CGT
Valoració de la concentració del migdia: Es valora molt positiva per tots els i les
presents. Es calcula que seríem un centenar de persones de les escoles Milà i Fontanals,
Collasso i Gil, Drassanes, Cervantes, els instituts Milà i Fontanals, Salvat Papasseit, M.
Tarradell, companyes de Serveis Educatius i del TEB (Ravalnet). Es considera un bon
punt de partida de les accions de la zona. De la P. Bonsuccés s’ha marxat cap al Consorci
on estaven la resta de zones de la ciutat, encara que els centres més allunyats ja no han
pogut anar. Trobareu fotos de tot el que es fa a Ciutat Vella en el blog:
http://ciutatvellabarcelonaesmou.blogspot.com/
Roda de centres:
Cervantes: Han començat i avui hi ha hagut un bon grup del centre. Estan preparant
com fer la informació als pares i mares.
Tarradell: van fer assemblea la setmana passada i va haver molts companys i va anar
molt be. Es va repartir la carta a les famílies que es va adjuntar al resum anterior. Van
dirigir carta a Tot Raval per a que fes difusió de la concentració d’avui
Inst. Milà i Fontanals: en el centre hi ha ambient, encara que a vegades falta una
punta de llança per arrencar. Per exemple, avui s’ha fet la concentració setmanal davant
l’institut, però en canvi només un grup ha anat a la de zona, ja que tenien moltes
activitats de centre i es creava el dubte de què fer.
Institut Verdaguer: està encara tot molt verd en el centre. Sí que s’han posat i reposat
–ja que a vegades desapareixen- pancartes, però falta encara fer una reunió de
professorat i així.
CGT informa del cartell rebut de l’escola Drassanes que ha fet sanitat per les
concentracions que comparteixen els dimecres de 14 a 14,15: CAP, escola Drassanes i
EOI. S’adjunta.
Intervencions i valoracions
CGT reitera la seva proposta de la setmana anterior de vaga parcial el 15 per anar al
Parlament i posteriors parcials per ST.
USTEC i d’altres companys informen de la concentració a Pl. Sant Jaume de l’11 de febrer
que encapçala la FAPAC amb sindicats –es llegeixen els convocants-. També informa que
hi ha assemblea groga aquesta tarda a les 19h.
Ningú veu la possibilitat de fer vaga, malgrat es comparteix que caldria, però en els
centres no es vol sentir parlar. CGT insisteix en que ja ens han descomptat més de 20
dies de vaga amb el que ens han tret el darrer any i ve més si no l’aturem. USTEC diu
que cal, però que la lluita és llarga i ja hi haurà temps.
Propostes
•

Fer una concentració de professorat i, a ser possible, animar a alumnes
de secundària i pares i mares, el proper dimecres 15 –en que el
Parlament vota els pressupostos- a les 17,30 a la porta de la Ciutadella
que dona a Arc de Triomf. Allà esperarem fins les 18hsa que arribin de
tots els centres, i anirem al Parlament, on farem una “Batucada Contra
les Retallades” –porteu tambors dels centres on sigui possible- i es
prendrà xocolata desfeta que garantirà el Milà.
o Es proposa que tothom vingui de groc o porti el cartellet groc.
o Que cada centre porti un cartell fet en DIN A-3 on digui “........-nom
del centre- CONTRA LES RETALLADES”. Amb ells davant el
Parlament es farà un mosaic sobre paper d’embalar –que garanteix
el Verdaguer- que es deixarà allà.

S’adjunta cartell de convocatòria de la concentració per a posar als
centres. I si es veu, posar visible per a pares i mares, etc... També
es veu la possibilitat d’utilitzar la carta del Tarradell canviant la
data i animant a venir a pares, mares i alumnes a la concentració
del 15.
Informar i participar de la concentració de l’11 a les 17h a Pl. Sant Jaume
o

•

Es queda per la propera zona el dimarts 21 a les 17,30Hs a l’EOI.

