RESUM DE L’ASSEMBLEA DE ZONA 19-4-2012
Assistents:
- mestres de les escoles: “Torrent d’en Melis”, “Torrent de Can
Carabassa”, “El Carmel”, “Font d’en Fargues”, “Ângels Garriga” i
“Pit-Roig”
- representants dels Sindicats: USTEC i CCOO, la CGT disculpa
l’absència
.S’ha informat de les noves retallades estatals (brutals) i la seva
aplicació a Catalunya (on la Generalitat ja s’havia avançat en algunes).
.S’ha constatat que cal incrementar les accions de resposta,
especialmente incorporant més mares i pares de tots els centres.
.Les escoles han informat del què s’està fent als diferents centres.
.El mestre de “Font d’en Fargues” ha informat de l’existència al seu
Centre d’una Comissió de l’AMPA anomenada de “RESISTÈNCIA
CONTRA LES RETALLADES”, formada per 9 mares i pares i 2
mestres que, entre d’altres accions, estant preparant una tancada/
acampada per un proper cap de setmana, així com una Assemblea
informativa el proper divendres, dia 20. Els altres mestres ho han
trobat molt positiu i que estaria bé que els altres centres segueixin
l’exemple.
. A l’escola ‘Angels Garriga també s’ hi ha format una comissió
formada per membres de tota la comunitat educativa anomenada
“L’escola som tots”
.Els Centres han informat de les dades de matriculació. Es diu que
ha baixat molt la demanda en la majoria de centres, que potser
trobarem alguna sorpresa.
.S’ha proposat fer una JORNADA DE LLUITA DEL DISTRICTE
HORTA.GUINARDÓ, confluint manifestacions des de cada Centre en
un punt central.
Es recorda la convocatòria de manifestació del MUCE de dissabte i
es diu que és molt important que hi participi molta gent.

ACORDS:
.Tirar endavant la JORNADA DE LLUITA D’HORTA-GUINARDÓ.
Es farà un cartell i un manifest i es proposarà a tots els Centres perquè
sigui un gran acte reivindicatiu del barri i serveixi d’exemple per a
d’altres zones. Data: 24 de maig a la tarda. La comunitat educativa de
cada centre sortirà en manifestació fins a la plaça del “Nen de la
Rutlla” i allí es farà la manifestació unitària del Districte.
.Proposar a totes les AMPES que es creïn Comissions de
RESISTÊNCIA i que es coordinin entre elles.
.Fer la propera Assemblea de zona el proper 17 de maig a l’escola
“Torrent d’en Melis” a les 13 h, per portar informació de cada Centre,
especialmente de cara a la JORNADA DE LLUITA” i també s’hi
aprovarà el manifest.
.Fer un cartell de la jornada i distribuïr-lo pels centres
.Intentar aconseguir que en aquesta propera Assemblea hi participin
totes les escoles

