RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE NOU BARRIS
10 DE MAIG DE 2012
ASSISTÈNCIA:
Institut Escola Turó de les Roquetes (1), Escola Antaviana (2), Escola Mestre Morera (1) , CFA Paolo
Freire( 1), CRP 9 barris ( 1) i representació sindicals de CCOO, USTEC- STEs i CGT.

1. Roda de Centres .•

De l’Escola Ataviana comenten que han començat a fer els Dimecres GROCS i que faran una reunió
oberta a tota la comunitat educativa per treballar aspectes laborals , però també des de la perspectiva
més socials unificant forces AMPA , professorat, moviments socials.
Proposen:
- fer una assemblea adreçada al professorat de primària.
- no fer comanda de llibres
- Fer una carta d’incidències i passar-la a les famílies per a entrar-la per registre.
- No començar el curs amb normalitat, ( vaga els dies 12, 13 i 14 de setembre)

•

La persona de CRP comenta que a la reunió de Coordinació TIC es va parlar de fer un “boicot
informàtic” tancant totes les webs de centre per exemple.
Es comenten també que El Calderón també fa els Dimecres Grocs, la gent del Turó de Roquetes ho fa
els Dimarts , i la gent del Paolo Freire se la posa de manera aleatòria.
Es comenta l’assemblea que es va realitzar al Galileo- Galilei i respecte a això es parla de la
participació a la propera concentració a la Seu del Districte.

•
•

2. Informacions .• La Laura Gomez continua detinguda. Per tal de mostrar el rebuig a les detencions durant i desprès de
la vaga general del 29 i exigint la posada en llibertat de la Laura, es proposa el següent text:
La zona de Nou Barris, denunciem l’estratègia de repressió engegada des dels governs conservadors contra
les organitzacions sindicals i moviments socials com única resposta a la massiva participació de la
ciutadania en la vaga general del 29M i en els centenars d’actes de protesta convocats per tota la geografia
estatal durant aquell dia.
A partir d’aquest moment l’única resposta obtinguda ha estat la repressió, mitjançant l’empresonament des
del mateix dia de la vaga i durant 36 dels estudiants Javi, Dani i Isma, amb desenes de detencions de
militants de totes les organitzacions sindicals.
Laura Gómez, secretària d’organització de la Federació Local de Barcelona de la CGT segueix en presó
provisional sense fiança des del dia 25 d’abril per haver participat en la vaga general del 29 de Març.
Aquest empresonament és absolutament desproporcionat i respon a únicament a l’estratègia de perseguir a
tota la dissidència sindical, social i política.
Exigim la seva llibertat i el respecte per una societat lliure que garanteixi els drets i llibertats de les i els
treballadors
Es demana als centres que enviin missatges de solidaritat a:
Felip Puig ( Conseller d’Interior): consellerpuig@gencat.cat, consellerpuig@gencat.cat,
f.puig.go@ciu.info, f.puig.go@cdc.cat, felip.puig@parlament.cat
Artur Mas (President de la Generalitat): president.enviament@gencat.cat , presidentmas@gencat.cat
Perfils de facebook:
Parlament de Catalunya: http://www.facebook.com/parlament.cat
Artur Mas (President de la Generalitat):http://www.facebook.com/pages/Artur-Mas/50747210078

•

Comentem els efectes de les darreres propostes del Sr. Wert i la concreció que fa la Sra Rigau., Pel
proper curs:
- Reduccions a les plantilles : reducció de ½ persona a 1 ½ suposaran pèrdues de llocs de treball.
- Increment a les ràtios: de moment el procés de matriculació està aturat , però, és clar que aquest
increment empitjora les nostres condicions laborals així com la qualitat en l’ensenyament i
l’escola inclusiva.
- No substitució de les baixes el 10 primers dies lectius . (ja s’està aplicant)
Des dels sindicats mostrem la nostra preocupació pel que fa a l’aplicació de retallades en el pagament de
les persones amb Incapacitat Temporal , així com la pèrdua del pacte d’estabilitat de personal interí.
3. Calendari Mobilitzacions
A la zona de Nou Barris es concreta de la següent manera:
• Divendres 11 maig : Concentració a la Seu de Districte a les 11:30h.
• Dissabte 12 de maig : MANIFESTACIÓ
Rambla Catalunya entre Rda Universitat i Gran Via a les 17:30h. ,
• Assemblea mestres de primària Dijous 17 de maig a les 17h a l’escola Antaviana
• VAGA estatal a l’Ensenyament : 22 de maig de 2012. La manifestació serà a les 12:30
de Pl Universitat a Pl Sant Jaume.

Propera reunió de zona: Dijous 14 de juny a les 13,00h als Serveis
Educatius
CCOO – USTEC-STEs - CGT

