Assemblea Maresme Sud del 17 d'abril
Escola Anxaneta
Escola Camí del Mig
Escola Montserrar Solà
CEE Les aigües
Institut Puig i Cadafalch
Escola L'Olivera de Cabrils
Escola Sant Cristòfol de Premià de mar
MEM
CCOO
USTEC
CGT
Primer punt de l'ordre del dia:
Xerrada 24 d'abril:
Es preveu que tindrem una bona assistència. Necessitaven una persona per presentar
i moderar l'acte. Ho faré jo mateixa.
El ponent es desplaça des de BCN i vam dir que com que tenim diners de la venda de
samarretes, li pagarien el viatge.
Qui té els diners?
Si és possible tenir-los el dia 24 estaria molt bé.
Segon punt: Sant Jordi reivindicatiu.
Sobre aquest punt es va dir poca cosa.
La idea que tenen algunes escoles de Premià és la de sortir en manifestació amb les
samarretes grogues fins la plaça de l'ajuntament ja que n'hi ha paradetes de llibres i
roses.
Es va parlar de que les flors de Sant Jordi realitzades pels nens fossin grogues, a una
escola de Cabrils faran un drac reivindicatiu....i poca cosa més.
tercer punt: tancades dia 25
Hem de destacar que a molts centres es farà aguna cosa per petita que sigui.
Des del MUCE es comenta que la proposta de mobilització sempre ha estat flexible i
que es poden organitzar tancaments, concentracions, xerrades,berenars, sopars....ja
que la lluita serà molt i molt llarga i no ens podem cremar.
Al Baix Maresme, tenim informació de que es realitzarà una xerrada-debat a l'Institut
Valerià Pujol de Premià de Dalt a les 6 de la tarda, a la mateixa hora l'escola Mas
Maria de Cabrils n'organitza un altra, a l'Institut Pere Ribot de Vilassar de Mar faran
taula rodona sobre educació i una assemblea de treballadors/es "llarga i oberta"on ens
conviden a anar-hi un cop hagin finalitzat les nostres activitats.
A Mataró, sabem que alumnes de l'Institut satorras faran un sopar, una xerrada sobre
la LOMCE i la crisi i visionaran un video sobre educació.
Cap a les 24:00h marxaran.
L'escola Camí del Mig va fer la proposta de trobar-nos a les 6 de la tarda ala plaça de
l'ajuntament (part del darrere) i fer un berenar-pic-nic amb samarretes i estovalles
grogues..
Berenaran, es cantarà una cançó sobre les retallades i es llegirà un manifest.
Vam quedar en que serà la proposta que enviarem als centres de Mataró ja que, de
moment, ningú ha informat de res més.
A l'assemblea de l'Alt Maresme, 15 centres van comunicar que es tancaven.
Estan forts i animats. Aviat ens aniran comunicant quines són i si es tanquen AMPAs i
professorat o no.

Es va considerar molt important avisar els mitjans de comunicació per que tot el que es
faci tingui ressó.
També s'han de fer fotos de tots els actes i enviar-les com a mínim al correu
d'assemblea groga per que en faci difussió.
Quart punt de l'odre del dia: manifestació 28 d'abril
Una mani convocada en defensa dels serveis públics i dels drets laborals i salarials
dels seus treballadors i treballadores.
Es formaran 3 columnes: sanitat, educació i administracions.
Educació ens trobarem a les 11:30 a Passeig de Gràcia- Aragó i ens incorporarem a
les 12.30 a la resta de columnes amb els companys de sanitat i aministracions a P
Gràcia/Rda Sant Pere. Baixarem al Parlament.
Aquesta mani ha der ser molt massiva. Es va parlar de la possibilitat de quedar amb
els pares per assistir-hi i de concretat un lloc de trobada per les persones del
Maresme.
No es va dir res més, o això crec jo.
Qualsevol esmena, vosaltres mateixos.
Una abraçada.
Encarna Escribano Arriazu
US RECORDEM QUE EL DIMECRES DIA 24 D'ABRIL HI HA LOA XERRADA
SOBRE LA LOMCE!
FEU-NE MÀXIMA DIFUSIÓ!
GRÀCIES.
BERNAT.

