Acta de la zona de El Prat de Llobregat 12 de març de 2012
Assistents: Escoles Jacint Verdaguer, Charles Darwin, Galileo Galilei, JosepTarradellas, Instituts Estany de
la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i CCOO i CGT. L’escola Sant Jaume i el representat d’USTEC
han avisat de la seva absència.
• Informació estudiantil
Un alumne de l’institut Estany de la Ricarda assisteix a l’assemblea per tal d’exposar les trobades,
mobilitzacions i propostes de l’alumnat. En primer lloc, comenta la reunió que tingueren amb un alumne de
l’institut Francesc Macià de Cornellà per posar en comú les diverses experiències estudiantils que s’estan
duent a terme al Baix Llobregat.
Per altra banda, explica la proposta de realitzar una assemblea oberta i un seguit d’activitats formatives i
reivindicatives el dimecres 28 de març, de tal manera que seria una jornada prèvia a la vaga general del 29
de març. D’aquesta manera, l’alumnat del Prat majoritàriament descarta la realització d’una assemblea el
dimecres 21. A part, també comenta que hi ha part de l’alumnat que té exàmens la setmana del 19-23 de
març que encara impossibilita més la trobada pel dia 21.
L’alumne també destaca la idea que ha sorgit entre l’alumnat per tal de crear un ens que aglutini tots els
instituts de la comarca per buscar una unió de forces.
Finalment, explica que els diferents instituts estan fent un recull dels desperfectes que hi ha a les
instal·lacions de cada centre i pretenen fer-ho arribar a les instàncies corresponents.
• Roda i opinions dels centres
- Jacint Verdaguer: poca assistència prevista a l’assemblea de professorat pel dia 21 de març. Han valorat
negativament la possible convocatòria de vagues d’una jornada, i prefereixen mobilitzacions reiterades per
buscar continuïtat a les accions de lluita. Estan molt a favor de dur a terme mesures alternatives: no
realització de sortides ni colònies, no compra de llibres,...
- Galileo Galilei: un 50% del professorat veu correcta la participació a una assemblea. També aposten per
mesures alternatives.
- Charles Darwin: molt poca mobilització en tots els aspectes
- Josep Tarradellas: També han valorat negativament la possible convocatòria de vagues d’una jornada, i
prefereixen mobilitzacions reiterades per buscar continuïtat a les accions de lluita, i per això proposen fer
vaga itinerant i continuada els dimecres tarda. També proposen no introduir notes al Saga, no presentar
programacions ni projectes, i tampoc no fer sortides.
- Estany de la Ricarda: una àmplia majoria es mostra partidària de participar en una assemblea i en activitats
formatives i reivindicatives. Com els altres centres, també veuen necessària dur a terme mesures alternatives
a les jornades de vaga.

- Baldiri: es valora que hi haurà poc seguiment en totes les propostes d’assemblea. Es demana què fer per
evitar la desmobilització del propi professorat.
- Salvador Dalí: una àmplia majoria es mostra partidària de participar en una assemblea i activitats
formatives i reivindicatives. Com els altres centres, també veuen necessària dur a terme mesures alternatives
a les jornades de vaga i proposen: treure 400€ del banc tot el professorat el dia 1 de cada mes, fer un dia
lectiu a l’aeroport i no comprar llibres ni llicències digitals. En cas de vaga, també rebutgen les d’una
jornada, i han valorat les vagues parcials.
• Propostes de la zona
Després de l’exposició de les idees estretes en cada centre, l’assemblea de zona considera oportú
1- Fer una assemblea de professorat el dimecres 21 a les 17.30h, pendent de confirmar el centre en què es
farà. S’establirà un ordre del dia: Informacions professorat, alumnat i assemblea del poble; Propostes de
lluita (concretar jornades de vaga i mesures alternatives); i conclusions. El mateix dia 21 els representants a
l’assemblea de zona es reuniran per concretar els detalls i establir els mecanismes de participació a
l’assemblea per evitar que sigui feixuga i reiterativa. Es farà un cartell sobre l’acte.
2- Donar suport actiu a les activitats formatives i reivindicatives que l’alumnat durà a terme el 28 de març.
Es farà un cartell sobre l’acte.
3- Mantenir els dimecres grocs.
4- Mantenir i establir contacte amb altres plataformes o assemblees del teixit educatiu que han sorgit al Baix
Llobregat, com per exemple la de l’Hospitalet per compartir experiències de mobilització i lluita.
• Informació Assemblea del poble
Es mantenen les concentracions els dimarts contra les retallades. Des de la CGT es demana que s’aporti la
idea de crear un comitè de vaga per estar organitzats el dia de la vaga general i donar continuïtat al
moviment. El professor que assisteix a les assemblees diu que ho troba molt encertat però que cal ser
conscient dels recursos humans disponibles per fer un pla tan ambiciós, però que tot i així ho farà saber. La
propera assemblea del poble és dimarts 20 de març.
• Informació sindical
Des de CCOO s’informa d’una concentració el dimecres 14 de març a les 17.30h davant de la seu de
Governació (Via Laietana, 26) per a la funció pública. També s’informa de la convocatòria de Vaga General
pel 29 de març.
• Propera convocatòria assemblea de zona
Dilluns 26 de març a les 13h al Jacint Verdaguer.

