ASSEMBLEA DE L'H 20/02/12
Assisteixen 53 persones, entre els quals:
Delegats/des de 18 escoles: la Carpa, Pablo Neruda, Ausiàs March, Milagros
Consarnau, Puig i Gairalt, Joaquim Ruyra, Josep Janés, Lola Anglada, la Marina,
Santiago Ramon y Cajal, Sant Josep el Pi, Ernest Lluch, Joan Maragall, Pau Vila, Josep
Maria Folch i Torres, Pompeu Fabra, Pere Lliscart, Ramon Muntaner.
Delegats/des de 2 instituts: Torres i Bages i Pedraforca
Sindicats: USTEC, CCOO, UGT i CGT

Els sindicats fan un resum de les noves mesures organitzatives del
Departament explicant les reduccions salarials i de plantilla.
Tothom està d'acord que hem de passar a l'acció més contundentment. Es fan
propostes varies però no hi ha temps per discutir-les:
•

No fer sortides, fer vagues curriculars, fer vagues totes les tardes, fer
diversos dies seguits de vaga...

Arribat el moment de prendre acords un company assenyala que gairebé no hi
ha hagut temps per discutir res. En aquest sentit es fan dues propostes:
•

Marcar les properes dates per a les assemblees: s'aprova la proposta de
convocar la propera el segon dimarts de cada mes. Com que això seria el
dia de tornada de vacances, s'ajorna fins al dia 17 d'abril.

•

Celebrar les assemblees a la tarda per tenir més temps i que vinguin més
companys i companyes de secundaria: s'aprova que es vagi canviant
l'horari aleatoriament. Una a la tarda i la següent al migdia.

Així doncs, la propera assemblea serà el dimarts 17 d'abril a les 17h en
un centre a acordar.
•

Dimecres 21: Com a tot Catalunya, a l'Hospitalet també es farà
concentració davant de l'ajuntament al migdia. S'insta a tothom a ser-hi
amb xiulets, o altres estris sorollosos, i les samarretes grogues i
pancartes.

•

Vaga del 29M: es discuteix breument. Alguns no en veuen l'eficàcia i no
volen patir el descompte. Altres recorden que totes les conquestes
anteriors es van aconseguir amb vagues i que si no fem res ara els
descomptes seran molt més grans. També s'assenyala el carácter
d'aquesta vaga com una vaga de tots els treballadors i treballadores i la
importància d'estar tots units ara més que mai.

* L'últim punt de l'ordre del dia (sentència del TSCJ sobre el català) s'ajorna per
falta de temps.

