Resumen de l’Assemblea de zona de Ciutat Vella del 17/04/12
Assistents: Escoles Cervantes, Galí i Drassanes. Instituts Salvat Papasseit i Milà i Fontanals. Representants
d’USTEC i CGT
USTEC recorda que estava pendent de veure en els centres la proposta de xerrada amb pares i mares a nivell de
zona, passant la presentació que es va passar o alguna cosa semblant.
Roda de centres sobre valoracionsde la vaga general i d’altres propostes pendents
Drassanes.- Van fer la vaga 20 de 23. No han resol sobre la proposta d’assemblea, ja que tenen només que
trobades puntuals dels mestres. Segueixen sortint alguns mestres amb sanitat davant del CAP els dimecres.
Salvat Papasseit.- Va sortir una majoria a la vaga, però encara hi ha gent que no s’acaba de creure que no
l’afectaran les retallades. Sembla un sentiment que és molt difícil de combatre. No es veu lo de la xerrada, ja
que fins i tot en el centre, és difícil que hi vagin les famílies. El que sí han començat és amb les samarretes. Han
fet disseny propi amb la idea que s’agafi en el barri com cosa de tothom, malgrat estan havent dificultats amb
altres propostes col·lectives com ara amb la remodelació del port que va aplegar unes 300 persones.
Cervantes.- Van fer vaga 8 de 23, apart de monitors, cuines,... que sí que la van fer. Van parlar que hi ha un
important sector que pensa que la vaga no serveix; potser serviria no fer colònies ni sortides, però ells mateixos
es responen que no seria el mateix que el curs passat. Llavors va ser un fet puntual –intensiva- i per tant limitat
en el temps, però ara quedaria com una mesura indefinida que no es veu adequada. CGT comenta que en el Prat,
on també va sortir, els centres de primària plantejaven que no perquè els havia portat a enfrontaments amb les
famílies i ara caldria tenir-los del nostre cantó. El representant del centre demana informació sobre samarretes
que es torna a posar en la part inferior d’aquest full.
Galí.- Va anar a la vaga més de la meitat, uns 18. Estan amb les samarretes, pregunten dia col·lectiu i es recorda
que a la nostra zona venia sent els dimecres.
Milà i Fontanals.- Va parar un 40%. La resta va agafar tots els nanos. Ha plantejat lo de la xerrada però no hi
ha resposta. El dimecres pensen anar a l’assemblea de secundària del J. Balmes.
Es parla de les molt bones dades de la vaga també als centres que no estan aquí –veure darrer resum- com el
Baixeres; o el Pere Vila on esperàven 2 o 3 i va parar quasi tothom.
D’altres
• Es valora també el Saló Alternatiu de l’Ensenyament on van anar companys i companyes, i del paper de
la xaranga valenciana que, igual que quan vam anar al Parlament, van donar un caire molt personal i
animat a l’acció.
• Es parla d’organitzar un taller de música al carrer –o be fent allà els instruments o bé fent-los abans a
cada centre i anant després amb ells fets; el company del Milà diu que tipus “Com sona l’ESO”-, que o
ho podrien organitzar els profes de música o els tutors i animant a pares i mares a que portin xavals
petits i insistint als grans per a que hi vagin sols, i allà tocar amb la Xaranga valenciana dels amics del
company del Milà. Es podria fer propaganda abans a la Rbla del Raval, repartint fulls en diferents
idiomes... es queda per concretar en propera zona desprès d ela discussió als centres.
• USTEC informa de la manifestació unitària del 21 i es queda davant del Consorci a les 16,45 i de la
Jornada que convoca l’assemblea groga de Badalona pel diumenge 22.
• CGT informa de la classe a l’aeroport que organitza la zona del Prat el div. 20 i també que la mateixa
zona convoca una coordinació de zones el proper 16 de maig a les 17,30
Es queda per a la propera reunió de zona el dimarts 8 de maig a les 17,30 a l’EOI.
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