
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS EN LLUITA 
  
La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona dóna ple 
suport a la convocatòria de vaga per als dies 8, 9 i 10 de maig i a 
les accions reivindicatives acordades per l’assemblea de 
treballadors i treballadores de les Escoles Bressol Municipals en 
el marc de la seva lluita contra les retallades al suport educatiu i 
l’augment de ratio a totes les Escoles Bressol, juntament amb la 
introducció de la gestió privada a 3 Escoles Bressol Municipals. 
  
Les Escoles Bressol Públiques de Barcelona estan en lluita contra 
les retallades i la privatització: l’Ajuntament vol augmentar les 
ràtios de nens/es per aula, retallar la plantilla de suport 
educatiu i vol privatitzar (externalitzar, li diuen) 3 escoles noves. Les 
educadores/s amb el suport de les famílies porten sis mesos de 
lluita: 25.000 signatures, concentracions diverses... Ara han 
decidit primer convocar una gran festa reivindicativa i anar tres 
dies a la vaga. 
  
Diumenge 6 al Parc de la Ciutadella. De 10h a 14h, al davant de la 
Cascada. Festa infantil reivindicativa amb tallers, actuacions i 
espai de debat. Cartell per ajudar a la difusió: 
http://escolesbressolindignades.files.wordpress.com/2012/04/cartell 
bressol-01.jpg?w=724&h=1024 
  
Dimarts 8, dimecres 9 i dijous 10 Vaga. Informació a: 
http://escolesbressolindignades.wordpress.com/2012/04/30/convocator 
ia-vaga/ 
Destaquem la importància de que les educadores hagin decidit per 
votació en assemblea convocar els tres dies de vaga i elegir 
directament un comitè de vaga. 
Podreu trobar més informació i el calendari d’accions que 
realitzaran a: http://escolesbressolindignades.wordpress.com/ 
  
Fem una crida fer extensió de la lluita, a participar de les 
activitats de la vaga i a fer arribar comunicats de solidaritat 
-individuals o col·lectius-  al comitè de vaga. Text proposat: 
  
Manifestem la nostra solidaritat amb la lluita de les educadores/rs 
d’escola bressol pública de Barcelona contra les retallades i la 
privatització. 
  
Enviar a: Bressolrebelat@gmail.com 
 
Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona 
Av Francesc Cambó, 17 - 5è A 
08003 Barcelona 
http://www.cgtbarcelona.org/ssab/ 


