
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 11/04/13 

 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Raquel, Agnès,  Lluís i Sara. 

 

Ordre del dia: 

• Xerrada 

• Informacions de la zona d’educació. 

• Informacions assemblea indignats 

• Coordinació CSO La Gordíssima.  

• Propera reunió. 

 

• L’Agnès informa de la reunió que va tenir lloc el dia 6 d’abril a l’escola 

Jovellanos de Barcelona. Reunió convocada pel MUCE. 

• A Aquesta reunió van participar unes 150 persones, majoritàriament 

representants de Coordinadores, Moviments, Assemblees Grogues i 

Xarxes d’entitats de tot Catalunya (45 agrupacions). 

• Va haver-hi una proposta per establir-se com assemblea. 

• També es va parlar sobre que els cartells que s’acordessin de fer de les 

campanyes de lluita sortissin sense logos.  

• Algunes persones del MUCE van tenir una actitud molt negativa amb 

algunes persones, com per exemple: no passar el micròfon a tothom, 

semblava que volguessin acaparar ells la reunió. 

• Es proposa d’anar al Parlament el dia que s’aprovin els pressupostos. 

• Accions que s’han estat fent:  

• El dia 13 es va entregar una moció de censura al Parlament. 

• Una escola del Baix Llobregat quan falten substituts van a la 

delegació d’ensenyament a serveis territorials a protestar. 

• Acords de la trobada: 

• Impulsar una setmana de lluita par a l’Educació pública de 

Catalunya del 22 al 28 d’abril, contra la LOMCE i les 

RETALLADES. 

• El 23 d’abril, organitzar un Sant Jordi reivindicatiu. 

• El 25 d’abril, promoure tancades en centres, espais públics, 

organitzant debats, actes diversos... per localitats i amb 

amplia difusió i ressò mediàtic. 

http://lagordissima.wordpress.com/


• El 28 d’abril. Diumenge. Manifestació a Barcelona confluint 

amb Sanitat. Horari, lloc i itinerari a concretar. 

• Tornar a trobar-se el proper dia 4 de maig – espai a concretar – 

per: 

• Valorar les accions realitzades. 

• Preparació d’una possible vaga a tota l’Educació contra la 

LOMCE pel dia 9  de maig, d’acord amb les plataformes 

de la resta de l’Estat. 

• Impulsar noves accions coordinades fins a final de curs. 

• Establir un sistema de coordinació més estable. 

• S’accepta també que per mail totes les agrupacions 

tinguin les adreces de la resta d’assistents i rebin l’acta 

de la reunió i d’altres documents.  

• De moment tot es penjarà a la pàgina del MUCE: 

http://muce21abril.blogspot.com/ 

• Per més informació: muce21abril@gmail.com 

 

• L’Agnès informa de la reunió de la zona que va tenir lloc a la Pegaso avui, dia 

11 d’abril: 

• Es parla de la setmana de lluita i en concret de l’organització de la 

proposta de tancada del dia 25 d’abril. Es pregunta quina escola està 

disposada a deixar el local. A la Pegaso la directora no està d’acord. Es 

mirarà en principi de fer la tancada a un altre centre de Sant Andreu. 

• Es proposa de buscar altres col·lectius que dinamitzin la jornada de 

lluita. Es proposa fer abans de la tancada una concentració a la plaça 

Orfila en pla festiu i reivindicatiu. 

• Se li demanarà a altres col·lectius del barri com diables, tabalers, 

bastonera... de que participin. 

• Si hi ha una bona participació, es farà el recorregut fins al centre 

educatiu de Sant Andreu on es realitzi la tancada. 

• Arribar al centre, i fer assemblea i si hi ha nens i nenes fer activitats amb 

ells. 

• Un grup que es diu Bio-lentos recitarà poemes, obert a tothom que 

vulgui. 

• Connectar-se a Internet amb altres escoles que estiguin tancades per 

donar-se suport moral. 

• La difusió: La Sandra fa un cartell. S’enviarà a totes les escoles. 

http://muce21abril.blogspot.com/
mailto:muce21abril@gmail.com


• Crear un google-grups. En Lluís s’ofereix per ajudar a l’Agnès per fer-

ho. 

 

• Coordinació amb CSO La Gordíssima: 

• Informa en Lluís que va anar a la reunió. 

• Presentació d’on estava cada grup que participava del centre. 

• La gent va estar més disposada al diàleg, tenien ganes de que el 

centre funcioni. 

• Es va quedar que s’elaboraria un protocol de funcionament (unes 

normes), l’elaborarà la reunió tècnica. Un cop elaborades les 

normes es posen en coneixement de l’assemblea de la Gordi, i 

aquestes normes s’han de respectar. 

• Les assemblees es fan cada 15 dies. 

 

• Propera reunió: dijous 18 d’abril de 2013  a les 19h. al CSO La Gordíssima.  


