
Acta de la reunió del 13 de juny de 2011  

Ordre del dia:  

• Xerrada d’escoles bressol  

• Altres actes programats al llarg de l’acampada (gra ella)  

• E-mails  

 

Xerrada d’escoles bressol:  llegim i resumim l’acta de la xerrada. Destaquem 
3 punts que van sortir: la dificultat en la conciliació familiar, la gran falta de 
places d’escoles bressol públiques al poble de Sant Andreu i l’externelització a 
empreses privades per part de l’ajuntament. 

Expliquen l’existència de “l’espai familiar” al barri del Bon Pastor que atén a 
alumnes de 0 a 3 anys, depèn de la Generalitat i és molt més econòmic. També 
hi ha llistes d’espera. Sabem que a sobre de les vies hi ha previst crear-ne un 
de nou sempre i quan els pressupostos ho permetin. 

Per tal de seguir treballant aquest tema la comissió decideix crear una 
“subcomissió d’escoles bressol”, s’apunten el Joan Antoni, la Laia, la Sara, 
l’Eva i la Gemma. Es comunicaran i reuniran entre elles i redactaran un 
manifest el qual passarà per la comissió d’educació i per l’assemblea. 

Altres actes programats al llarg de l’acampada (gra ella): dimarts 14 de juny 
hi ha convocada l’assemblea d’intercomissions a les 19h. La Carol hi assitirà, 
redactarà l’acta i l’enviarà al moment per correu. A les 20h del mateix dia hi ha 
assemblea. La comissió d’educació explicarà a l’assemblea els actes que ha fet 
i recordarà els que té previstos. 

Dimecres 15 de juny a les 19h hi ha programat un acte per parlar de primària i 
secundària. Les noies que ho dinamitzen expliquen la idea que tenen per la 
dinàmica (punts positius i negatius de l’educació, xerrada d’una professora de 
l’IES Puigvert i accions i conclusions). 

Dijous 16 de juny hi ha programat un acte per parlar de les Universitats. Hi ha 
previst que hi assisteixi un professor de biologia de la Universitat Autònoma 
(Anselm), un estudiant (David) i s’intentarà que també assisteixi 1 associat. La 
idea és que parlin i s’obri un debat i un torn de paraules entre els assistents. 

E-mails:  la comissió creu que la gestió del correu és una mica liat, que hi ha 
molts mails. Seguirem pensant i parlant del tema ja que no veiem la solució. 
Durant aquesta setmana la Marina seguirà gestionant aquest tema. 

Recordem que hi ha un blog de la comissió d’educació amb informació, vídeos, 
articles que podem consultar i aportar comentaris. 



Propostes:  

-L’1 de juliol és el dia que els nous regidors fan la presa de possessió. Podríem 
proposar a l’assemblea d’organitzar alguna acció col·lectiva. Potser per fer-ho 
cal coordinar-se amb altres assemblees de barris. 

- Fer una pancarta de la comissió d’educació per portar a la manifestació del 19 
de juny. 

- Incloure al blog un “racó” on la gent pugui explicar problemes laborals a 
l’escola, problemes de pares i mares… per rebre suport i informació. La Marina 
mirarà com fer-ho. 

- Quedem que durant la setmana deixarem la caixa de la nostra parada, qui 
vingui ho pot muntar i quan marxi es recull. 

Pròxima assemblea de comissió d’educació: dilluns 20 de juny a les 20h 

 


