RESUM ASSEMBLEA DE ZONA DE ST. MARTÍ, 8-3-12
Assistents: Bac de Roda (2 persones), Catalònia (7), C. Espina, J. Ruyra,
L’Arenal, Rambleta del Clot, Inst. Front Marítim, Inst. Infanta Isabel, Inst. S.
Espriu, CGT, UGT i CCOO.
1) RODA DE CENTRES:
Ruyra: Proposen mesures més contundents: tallar la Diagonal…
Front Marítim: Han fet una Comissió. Proposen no fer sortides, no fer treball de
recerca, demanar jornada continuada, que compti el pati, mantenir les
substiucions i els interins.
S. Espriu: S’apunten una altra vegada a la tancada, es concentren a la Pl/ del
Mercat del Clot amb les escoles del barri, porten la samarreta groga, han fet
una carta a les famílies explicant la repercussió de les retallades en l’educació
dels alumnes. La tancada els ha servit per organitzar-se, concienciar-se i
preparar les concentracions.
Infanta Isabel: Proposen no fer proves de competència; però defensen fer
sortides per no perjudicar als alumnes.
Bac de Roda: Proposen fer la carta als pares, amb el que representen les
retalladles per l’educació dels seus fills; no fer sortides; sortir els dimecres al
pati; sortir els dimecres al migdia, a la Rbla/ Guipúscoa, amb les escoles de la
Verneda.
2) TANCADA: - El S. Espriu s’ofereix per la tancada de les escoles del
Clot.
- Els del Ruyra parlaran amb l’Inst. Barri Besós per proposar la tancada
pels centres del Besós.
- Els del Bac de Roda ho parlaran a l’escola.
- Els de l’Arenal, el Front Marítim i l’Amador ho parlaran amb els centres
de Poblenou.
3) PANCARTA: 3 centres més s’apunten a la pancarta de Poblenou:
Ruyra, S. Espriu i Bac de Roda: Si voleu encarregar la pancarta, aviseu
a Amador: apisabarro@ccoo.cat.
4) PROPERES MOBILITZACIONS: - Diumenge, 11 de març: Manifestació
contra la Reforma Laboral, a les 12 h., a Pg/ de Gràcia/Diagonal.
-

13 de març: Tancada
21 de març: Concentració al Consorci, a les 13 h.

5) Es desconvoca l’Assemblea de zona del dijous, 15 de març.
CCOO – UGT - CGT

