Acta de la Coordinadora Interzones celebrada el dia 15 de març del 2013 al local del carrer
Olzinelles de Sants. (esborrany)
Ordre del dia:
1.- Ronda informativa de les diferents zones sobre les mobilitzacions organitzades.
2.- Informació sobre propers actes.
3.- Propostes de lluita i accions col·lectives.
4.- Pressupostos i informació sobre l’assemblea del 14 de març a Poble Sec (23F)

1.- Ronda de zones
· Santa Coloma:
- S’informa de que l’Assemblea Groga de Gramanet constituïda per docents, AMPA’S, col·lectiu
ARA, gent de Gramanet, estudiants, assemblea jove Gramanet-Besos, CGT i CCOO; el dia 27F van fer
una jornada per transmetre les hores perdudes per les no substitucions (unes 3000). La jornada va
ser un èxit. Es comenta de posar un link al bloc per accedir-hi.
- El 14 de març van decidir que el 25 d’abril farien una mani, seguida d’una xerrada sobre la LOMCE
i una tancada (estan buscant centre).
-El 12 de maig es farà la diada de l’ensenyament al carrer (paradetes i activitats).
- Ja estan recollint les dades de les hores perdudes del 2n trimestre.
- Volen fer una xiulada a l’alcaldessa perquè el programa “anem i tornem” (tenien cura d’infants en
situacions precàries) que existia l’estan eliminant.
·Olesa:
-

El 17 d’abril faran una Flash moove contra la LOMCE i les retallades.
No duran a terme les tancades del 25 d’abril.
Valoren presentar-se a l’ajuntament per fer peticions a nivell municipal.

· Montcada:
-

Han fet un parell d’assemblees però encara no han decidit que faran el 25 d’abril.
Les AMPA’S demanen que es faci el recompte de les hores lectives perdudes per les no
substitucions.

· Garraf:
-

Es coordinen 5 centres ( 3 de Vilanova, 1 de St. Pere de Ribes i 1 de Roquetes ).

-

SOS Garraf ha convocat una concentració a la pç. De la Vila la tarda del 15 de març.
Tenen idea de confluir en mobilitzacions amb SOS Garraf.
Al centre es planteja l’opció de fer dues tancades en dos centres diferents de 20:00 a 00:00
amb xerrades sobre la LOMCE i assemblees.

· Horta-Guinardó:
-

Es va fer una xerrada sobre la LOMCE al seu centre.
Han de valorar les accions del 25 d’abril.

· St. Andreu:
-

Volen recollir les dades sobre les hores lectives no cobertes per les no substitucions.
Sta. Coloma passarà a St.Andreu el formulari per anotar aquestes informacions. Aquest
formulari també serà penjat al bloc.
Si no s’acaben fent tancades parlaran de donar suport a Sat.Coloma.
Es planteja fer un dissabte al matí diferents activitats amb una taula informativa. Es
plantejarà fer una Flash moove.
Tractaran de coordinar-se amb les AMPA’S.

· Eixample:
-

-

El dilluns 11 a la sortida dels centres van fer una rua que va acabar amb classes al carrer al
costat d’un solar on havia d’anar una escola nova, van explicar que la proporció de número
de places per a inscripcions i número de naixements no era proporcional.
El dissabte 16 a les 17:00 a la pç. Sagrada Família tindran lloc diferents activitats
reivindicatives.
Es proposarà la tancada del 25 d’abril.

· El Prat de Llobregat:
-

El 17 d’abril hi haurà una xerrada sobre la LOMCE per a tota la comunitat educativa.
El 28 d’abril hi haurà una jornada ludico-reivindicativa organitzada per les AMPA’S.
Es proposa iniciar una campanya per denunciar els grup bolet que provoquen que es
tanquen línies als centres.

2.- Informació sobre propers actes.
- El dijous 21/03/2013 a les 18:30 tindrà lloc una assemblea oberta de les organitzacions que van
convocar el 23F i les que es vulguin adherir . És a l’edifici de telefònica a Marquès de Campo
Sagrado.
- El divendres 22/03/2013 a les 18:30 a l’Ateneu Rebel del Poble Sec hi haurà una assemblea
d’educació per coordinar la lluita dels diferents sectors i col·lectius d’ensenyament.

3.- Propostes de lluita i accions col·lectives.

- S’acorda participar en les tancades a les zones del 25 d’abril que tindran lloc
aquest dia a nivell estatal.
- Assistirem a l’assemblea del 22 de març i proposarem les tancades del 25 d’abril.
- Defensem que s’ha de donar resposta a dos punts:
1- Cal aturar la LOMCE.
2- Cal aturar les retallades a Catalunya.
- Recollirem les dades de les zones que fan les tancades del 25 d’abril.
- Es farà un cartell per difondre les accions del 25 d’abril. Hi apareixerà el lema: Lluita estatal contra
les retallades; Ni LEC, ni retallades. Posarem la imatge del cartell de la marea verda. Posarem la
imatge de la nena amb el cartell que hi posi TANCA’T.
- Es portarà a les zones l’acció del 25 d’abril. Es farà un e-mail que reflecteixi les informacions de les
tancades i les zones que hi participen. També es posarà al blog:
http://interzonesdocent.blogspot.com.es/

4.- Pressupostos i informació sobre l’assemblea del 14 de març a Poble Sec (23F)
- Es van fer diverses propostes de lluita contra els pressupostos que s’aprovaran a mitjans d’abril.
Encara no s’han concretat accions ni convocatòries (es continuarà treballant aquest tema a
l’assemblea del 21 de març).

PROPERA COORDINADORA INTERZONES: 12 D’ABRIL A LES 18:00
HORES AL CENTRE SOCIAL DE SANTS (OLZINELLES, 30)

