RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE 9 BARRIS
DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2012
ASSISTENTS:
Profesorat l'Escola Tomàs Moro, de l’Institut Escola Turó de Roquetes, Centre de Formació
d’adults Canyelles i dels Serveis Educatius i sindicats, CCOO, USTEC·STEs, i CGT.
1. Roda de Centres i Sindicats: Les persones assistents ho fan a nivell individual per la qual
cosa no poden aportar cap proposta de centre.
S’obre un debat sobre la necessitat de que els centres debateixin en claustre sobre la
incidència de les retallades i les propostes de mobilització.
2. Mobilitzacions. S’informa de les properes mobilitzacions contra les retallades:
Dissabte 11 de febrer a les 17h Plaça de Sant Jaume convoca el MUCE
Dimarts 14 de febrer hi haurà assemblees en centres i activitat fins el 15 al matí. Hi ha
convocada una concentració al Parlament a les 19h. ( amb torxes i espelmes)
Dimecres 15 de febrer concentracions davant el Parlament:
- Matí: a les 9,30 (en la mesura que ho permetin els horaris)
- Tarda: a les 17h 30m
- També es dona suport a la proposta que l’assemblea groga ha fet pel dia 15 de febrer :
Realitzar activitats “reivindicatives” amb l’alumnat i fer difusió a les famílies. Es pot trobar
informació a la pàgina de l’assemblea groga 15 de febrer groc.

Es recorda que dimecres 15 de febrer s’aproven el pressupostos
2012 i la llei d’acompanyament que inclou les retallades que vol
imposar pel govern de CiU amb la complicitat del PP
Dimarts 14 de febrer es farà una tancada en un centre a determinar on es
faran activitats i assemblees de professorat en defensa de l’educació pública i de
qualitat. Properament informarem dels detalls

Propera reunió de zona: dijous 8 de març de 2012 a les 13h als
Serveis Educatius
USTEC – CCOO – CGT

