
ACTA REUNIÓ GTEDUCACIÓ 19/09/2013 

 

Lloc: CSO La Gordíssima 

Hora: 19:00 h 

Assistència: Agnès, Raquel,  Lluís i Sara. 

Avisa de no poder assistir:  

 

Ordre del dia: 

• Informacions:  

1. Assemblea de la CSO La Gordíssima. 

2. Assemblea Indignats Sant Andreu. 

3. Jornada de poesia diumenge dia 22 a la plaça Comerç. 

4. Reunió de mestres de la Zona  

 

1. A la reunió de la Gordi es va demanar implicació en les reunions, en les cafetes que es fan els 

dilluns de 18 a 24h. i participar en les jornades de manteniment del lokal. A les reunions ja estem 

participant va en Lluís i  vam acordar que si un dia ell no podia anar aniria una altra persona del 

grup. Les cafetes màxim que podem participar és un dilluns al trimestre. Totes estem compromeses 

amb altres històries i no tenim disponibilitat. Un altre informació va ser que el grup de l’esquerra 

independentista marxen del lokal. En Saül es continuarà fent càrrec de la gestió del correu. 

2. L’A. I. Queda poca gent, van proposar fer un mercat d’intercanvi. Participar en la jornada de la Fira 

de l’economia solidaria posant una taula informant. Com a grup vam decidir que no participaríem, 

no tenim res preparat per exposar i ja és molt tard per tenir lloc, la Raquel està per la cooperativa 

del Borró i fa temps que s’ha tancat la inscripció.  

3. El diumenge s’ha organitzat una activitat de Poesia a la plaça del Comerç, ens donaven l’opció de 

participar amb lectures o sinó anant.   

4. Zona: Hi vam participar 5 centres, més les representants sindicals. 

Aquest any algunes escoles, estan més per donar suport a les activitats que organitzen les 

AMPES, que no prendre iniciatives. Vam veure les condicions de les escoles. 

Crida a la participació de l’acció del dia 27 de setembre a la plaça Orfila. 

L’Agnès en la properes reunió, que es fan els primers dijous de mes. Proposarà fer un google-grup 

del participants de la zona per que sigui més fàcil la comunicació  

 

 

Propera reunió dijous dia 26 de setembre a les 19h.  

 

 

 
 

http://lagordissima.wordpress.com/

