Acta de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
12/03/12
Assisteixen : Benviure de Castellbisbal, Montessori, Teresa Altet Rivo Rubeo, Cee Ca n'Oriol,
Schola, ca n'Alzamora,25 de setembre, JV Foix, escola del bosc, Ramon Llull, l'Estatut i Torre de
la llebre de Rubí, l'Olivera, La Floresta, i Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat. I representants dels
sindicats USTEC, CCOO i CGT.
Seguim l'ordre del dia.
1)Concentració , xerrada i tancada a Rubí
2)Vaga General el 29 de març
1)Després d'una explicació per part de la gent que va assistir a l'assemblea de professors que es va
fer dilluns passat al Duc de Montblanc i a on es va decidir centre per a fer la tancada, es manifesta
certa sorpresa per part de representants que manifesten que havíem quedat per decidir-ho en aquesta
assemblea de zona.
Dimarts 13M ens trobarem a la Plaça Catalunya de Rubí a les 17.30h i anirem cap al centre a
on farem la tancada .
A les 18.30h començarà la xerrada Privatització dels estudis superiors a càrrec de Joan Giner i
després farem un debat .
Sopar de Carmanyola.
2)Parlem sobre la reforma laboral , en el que ens afecta directament i el que no, de la funcionalitat
de la vaga d'un dia, i de la poca intenció de participar de la vaga que te la gent, parlem de que hem
de conscienciar, i animar als companys i companyes, buscar els motius per anar a la vaga, seria
interessant començar a estalviar per fer la pròpia caixa de resistència, això serà llarg.
També s'insisteix en fer altres propostes paral·leles a la vaga com no fer sortides, no acceptar
càrrecs, no utilitzar el SAGA, fer assemblees generals, congelar el pla de qualitat, enviar carta a la
consellera.
Es critica que els sindicats no insisteixen en aquestes propostes
Els sindicats no poden proposar obertament a la gent que facin accions sancionadores.
També es comenta la dificultat de posar-se d'acord amb altres mesures com no fer colònies, els
alumnes i altres treballadors serien afectats.
Es demana als sindicats que passem mes pels centres i els sindicats demanen que quan un centre
estigui interessat ens avisi i prioritzaran la seva visita.
Cal potenciar les assemblees de centre, i seguir l'exemple d'algun centre que ja es coordina amb
AMPA i monitors per fer accions conjuntes.
La propera reunió de zona era el dimarts 10 d'abril i com que el permís que ens dona el centre per
assistir és dilluns ho canviem pel dia 16 d'abril.

