RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA SANT MARTÍ
DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2012
ASSISTENTS:
Una mestra en representació del CEE Concha Espina i sindicats, CCOO, UGT i CGT.

1. Roda de Centres i Sindicats: La representant del CEE Concha Espina exposa que al
seu centre s'ha valorat la necessitat de mobilitzacions més contundents que les
concentracions i manifestacions que s'han fet fins ara, però que no sigui una vaga
puntual d'un dia. Demanen als sindicats la convocatòria d'un calendari de vagues de dos
i tres dies per setmana similar al que es va plantejar en 1988 amb la vaga per
l'homologació.
Els sindicats informen de les mobilitzacions fetes fins ara:
• Tancades del 14 de febrer. Hi han hagut unes 60 tancades a tota Catalunya. A
Barcelona ciutat es van fer tancades a l'Escola del Treball i a l'IES Salvador Espriu i
a l’escola Baixeres.
• Concentracions 15 de Febrer Davant del Parlament:
o Matí: Concentració d'unes 200 persones amb la presència de famílies i
alumnes de dues escoles de Esparraguera i de Palau de Plegamans. També
van participar treballadors i usuaris de Sanitat de la plataforma Bellvitge en
Lluita. I entrega d’esmenes als Pressupostos als grups parlamentaris per
part dels representants sindicals.
o Tarda: Concentració d'unes 1000 persones d’educació, sanitat... amb
participació de treballadors i treballadores de l'Administració i de les
empreses públiques dependents de la Generalitat.
• S'insisteix en els “dimecres grocs” com acció de protesta. Consisteix en que un dia
a la setmana, el professorat, l'alumnat i les famílies, assisteixen a l'escola o a
l'institut vestits amb una samarreta de color groc amb el lema "SOS
ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT", que ens identifica com a persones
disconformes amb les retallades en educació. Aquestes samarretes us les podeu
confeccionar vosaltres mateixos en cada centre, però també hi ha la possibilitat
d'adquirir samarretes ja serigrafiades al preu de 3,00 €. És força important que cada
centre nomeni a una persona responsable per gestionar la comanda de samarretes,
que podeu adreçar a catalunyaesmou@gmail.com. El delegat de CGT a la zona Pere
Lirón s'ofereix per fer la distribució pere.liron@cgtcatalunya.cat.
• Altres mesures de protesta que es poden fer als centres:
o Fer cartells i enganxines amb el símbol de les retallades i enganxar-los pel
centre.
o Posar el símbol de les retallades al blog o a la web del centre.
o Fer cartes de posicionament contra les retallades signades individualment,
pel claustre o pel consell escolar i adreçar-les a la Consellera.
o Fer xerrades explicatives de les retallades a les famílies.
o Fer pancartes: Hi ha un model de les escoles de Poblenou, que podeu
demanar a apisabarro@ccoo.cat.

Propera reunió de zona: dijous 15 de març a les 13,00h a
l'escola Poblenou
CCOO - UGT - CGT

