Resum de zona d’Horta-Guinardó del 24 de gener 2013
Assisteixen:
Centres: Torrent d’en Melis, Torrent de Can Carabassa, Heura, Baloo, L’Estel Guinardó, Pit Roig,
Coves d’en Cimany, Mare de déu de Montserrat, La Font d’en Fargas, El Carmel, Escola del Mar.
AMPA: Torrent de Can Carabassa
Sindicats: CGT CCOO, USTEC-STEs

LOMCE: Es proposa fer xerrada en dos diferents centres de la zona sobre la LOMCE, oberta a professorat i
AMPES, per a poder agrupar les escoles més properes en una o altra xerrada. Es valoren diferents espais: el
gimnàs del torrent de Can Carbassa, l’institut Brossa, l’escola Pau Casals, l’escola Mare Nostrum, etc.
Es busca que estiguin repartits pel territori per donar possibilitats al màxim nombre possible de persones. Es
planteja l’horari i s’acorda fer-ho a les 5.30 perquè puguin assistir-hi les persones dels centres que acaben la
jornada escolar a les 5 de la tarda.
Es parla de les dates i es proposa fer-les dimarts 19 i dijous 21 de febrer.
S’acabarà de concretar i s’enviarà la informació concreta a tots els centres. Es demana que se’n faci la màxima
difusió.
Els sindicats informen i passen fulls sobre LOMCE, les variacions a la nòmina de desembre i el tema de baixes,
permisos...
Mobilitzacions
La primera setmana de febrer hi ha convocada una vaga d’estudiants i es proposa que participem com a col·lectiu
de docents a la manifestació del dia 7 de febrer. S’enviarà informació concretant l’horari i el lloc.
La coordinadora interzones convoca mobilitzacions per al dia 14 de febrer, jornada en que es commemora
l’aniversari de la gran manifestació contra la LEC. Volen fer concentracions i talls de trànsit.
El MUCE proposa que des de les diferents zones es convoqui la “jornada per l’escola pública”, fent activitats
lúdico-reivindicatives. Des de la coordinadora d’AMPES d’Horta-Guinardó ens informen que han organitzat per el
dia 18 de febrer, un espectacle de teatre a la plaça Eivissa. Els alumnes del Ferran Tallada, faran diferents
actuacions. Es proposa que s’acudeixi des dels diferents centres en manifestació, tallant els carrers. Comenten
que no disposen de tarima per fer l’actuació, demanen si hi ha algun centre que no gasti les que suposadament
deixa l’Ajuntament (dues per curs) i en pot cedir una.
Valoracions:
Es comenta que estem reaccionant molt poc davant de les moltes agressions, que les accions no son prou
efectives. Hi ha la proposta de fer una vaga com la de finals dels 80, fent tres dies cada setmana.
Es valora que no hi ha prou resposta, que malgrat que Horta-Guinardó és de les zones més participatives, encara
hi falta molta gent. També es parla de fer diferents accions de desobediència. Hi ha escoles que no participen a
cap activitat proposada pel Consorci o per l’IMEB, i d’altres han reduït molt les sortides o no fan colònies.
Es diu que ja s’han convocat vagues de caire més indefinit, com la de començament de curs i va tenir molt poc
seguiment. Hem de seguir creant mobilització i ampliant la participació en tots els àmbits, les assemblees i els
actes reivindicatius.
Acords:
Assistir a la manifestació del dia 7 de febrer.
Col·laborar i participar en la convocatòria de els AMPES del dia 18 a la plaça Eivissa
Participar en les xerrades de la LOMCE dels dies 19 i 21 de febrer i fer-ne difusió.
Propera reunió de zona 21 de febrer a les 13 hores a l’escola Torrent d’en Melis
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