Resum de la zona d’Horta del 24 d’abril 2014
Assisteixen: escoles Coves d’En Cimany, Baloo, Heura, CEE La Ginesta, Font d’en Fargas, Torrent Can Carabassa,
Àngels Garriga, Pit-Roig, Ins Ferran Tallada i representants de CCOO, USTEC i CGT
1. Valoració setmana lluita i manifestació:
Es comenta el que va passar per la desconvoca tòria de l’acció de zona i els permisos. Can Carabassa considera va ser
un problema ja que era el mateix dia, i diu que això desmoralitza molt; el que també es parla és que molt poques
escoles havien confirmat i això també generava dubtes davant la proposta de Can Carabassa de que s’hagués
mantingut igual sense l’actuació de l’alumnat de Ferran Tallada. La representant de Ferran Tallada diu que de
moment no es pot comptar amb els alumnes per la propera, que ells han decidit fer per la seva compte el que tenien
preparat, i el professorat els donarà suport. Tothom ho entén i es queda que quan ho facin, ho diguin i li donem
igualment publicitat a la zona per a que hi vagi gent.
Respecte la manifestació: al principi érem molt pocs i desanimava, però també que es va sortir potser massa
puntual, i que a Via Laietana, teníem molta més força. Així, encara que es va considerar que havia estat digna, es veía
que no responia a les necessitats de resposta a l’agressió que patíem, i menys per la recent publicació del Decret.
Es recorda que la següent Assemblea de docents és el 26 d’abril a l'Ins-Esc Turó de Roquetes de Barcelona (C/
Alcàntara 22, entrada pel c/ Garigliano), <M> L3 Roquetes
2. Campanya de signatures:
S’avalua com es tenen les signatures exigint insubmissió de Rigau: es recullen 43 del Ferran Tallada, apart de la
col·lectiva com Claustre i la del Consell; 19 i la del Claustre de la Ginesta; 117 del Baloo que han posat la taula de
recollida de signatures a la porta a l’hora de recollida dels alumnes per part de pares i mares i per això en van recollir
tantes; i 25 de la Font d’en Fargas. En total en son 204. Es queda de que la resta de centres facin el mateix i es
tornen a adjuntar les signatures i es veu com molt bona la inciativa del Baloo amb la taula a l’hora de la sortida. Es
demana tothom les porti a la propera zona per a veure si es fa alguna cosa per lliurar al districte.
3. D’altres informacions:
Pit Roig informa de la inciativa de les AMPAs de Gràcia que han creat les “Escoles insubmises” i anima a que tothom
entri a veure què diuen per si ens pot servir a la nostra zona.
Hi ha una polèmica al voltant de què cal fer davant la publicació del Decret i les darreres retallades i cops del
Departament. Heura demana imaginació en les mesures. USTEC defensa que cal fer com a les Illes, i CGT que
comparteix, diu que el que passa és que aquest cop s’ha consultat i no es veu; CCOO també comparteix aquesta
valoració de la manca de forces. Les companyes de Can Carabassa diuen que cal anar a una vaga general amb
manifestació també de tothom ja que no és nomé lo d’ensenyament sinó tots els sectors...
USTEC i CCOO informen i porten cartells de la manifestació de Som Escola convocada pel 14 de juny a les 18hs, al
Passeig Companys. USTEC diu que hi ha poques escoles adherides a Som Escola i anima a que les altres es sumin.
CGT posa distància sense qüestionar la manifestació: ells no estan a Som Escola pel marc d’escola que defensa
(legitimant la concertada al costat d ela pública) i demana que les escoles llegeixin el manifest abans de definir-se.
CCOO diu anima a que en qualsevol cas es sigui unitari a la mani. També es parla de que hi haurà convocatòria del
MUCE possiblement el 17 (Això a avui ja està concretat: el lema és “ contra la política eductiva de Wert i Rigau” el
dia 17 a les 17'30 pl. Uquinaona fins pl.S Jaume i l’Assemblea de docents hi va donar suport. Fem una crida a la
participació ja que serà abans de la propera zona).

4. Es queda en:
Fer la propera zona el 22 de maig i si hi ha prous signatures concretar el lliurament el 29 en el Districte.
Per assegurar permisos –encara que sigui a través dels Mossos que per manifestacions demanen 15 dies i
no un mes com podria semblar que ara demanen els districtes-, es passarà consulta la setmana del 15 per
a que els centres constatin si es veu la concentració i com tenen les signatures.
Propera zona el 22 de maig al CRP, a les 13hs.

