Resum de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
7/05/12
Assisteixen els centres: Montserrat de Castellbisbal, Montessori, Teresa Altet Rivo Rubeo, Cee Ca
n'Oriol, Pau Casals, Mossèn Cinto Verdaguer, Joan Maragall,25 de setembre, J.V Foix, l'Estatut,Duc
de Montblanc i la Serreta de Rubí, l'Olivera, Catalunya, Pi d'en Xandri i Gerbert d'Orlhac de Sant
Cugat. I representants dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
Comencem la reunió parlant de les dates dels nomenaments d'estiu.
Funcionaris i en pràctiques. Del 17/5 1l 1/6
Interins. Del 4/6 al 18/6 (modificació dades borsa, també del 4/6 al 18/6)
Resolució provisional del 10 al 15 de juliol
Resolució definitiva finals de juliol
Parlem de les noves agressions (nomenaments de substitucions transcorreguts 10 dies lectius a no
ser que hi hagi 3 baixes simultànies, augment d'hora lectiva pel professorat, increment del 20% de
les ràtios a p3 i 1r, no contractació de nous professors i estalvi mes de 2000 llocs de treball. I la
carta signada pels sindicats i enviada a la consellera.)
Parlem de la detenció el dia 25 d'abril de la nostra companya Laura Gómez (secretària
d'organització de CGT-Barcelona) empresonada sense fiança per haver participat en un acte davant
de la Borsa de Barcelona a plena llum del dia i a cara descoberta.
Es comenten les properes mobilitzacions i accions reivindicatives.
Dies 8,9 i 10 jornada de lluita escoles bressols de Barcelona.
Dia 10 jornada de lluita en defensa de l'escola pública.
Dia 12 a les 18h manifestació a la plaça Catalunya (17,30h rambla Catalunya ronda universitat)
Dia 16 18h Coordinadora de zones al Prat (ja han confirmat l'assistència el Prat, Garraf,
Cornellà, Sabadell, Castelldefels, Sant Vicenç dels horts i el Penedès)
Dia 22 Vaga d'ensenyament i manifestació.
També es comenta la acampada de Sant Boi fins el dia 15 i l'acte en defensa de l'ensenyament
Public que es farà a Cerdanyola el dia 19 a l'escola Sant Martí
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRGZ2JkODlCQ01FakY3OEFaejdsYUE6MQ

Els companys de Sant Cugat ens resumeixen l'assemblea docent i la recollida de signatures que
estan fent, també conviden a participar a la reunió que faran al proper dijous per la tarda al centre
Angeleta Ferrer.
Des de docents en lluita de Rubí ens expliquen el canvi de data del Gran dictat que es va canviar del
dia de Sant Jordi per fer-ho a les jornades d'ensenyament i expliquen que va fallar la comunicació
per desconvocar l'acte.
S'obre un torn de paraules a on es comenta.
-La vaga no funcionarà.
-Cal fer altres mesures.
-Si la gent no va participar al 29març no aniran al 22 maig
-La vaga és el més bèstia que podem fer, cal fer-la de més dies.
-Escoles Bressol 3 dies de vaga

-Vagues salvatges a rebentar-ho tot
-Arribarem a vagues de fam de 7 dies?
-No tenim consciència de treballadors
-Fem moltes feines administratives que no hem de fer
-Hem cobert moltes il·legalitats (ràtios, hores de més, temperatures...) als centres pel bé dels
alumnes i no les hem explicat, caldrà fer-ho ara
-Fer tremolar altres sectors (editorials, empresses de transport, colònies...)
-Hauríem de castigar a empresses responsables de la crisis (telefònica, repsol, bancs...) no altres
sectors que no tenen cap culpa.
-A alguns centres hi ha gent fent favors a direcció per assegurar-se la feina el proper curs
-Hi ha assemblees de secundària que proposen coses semblants a nosaltres
-quan en un centre prenem una decisió com no posar notes al Saga o no entregar informes després
ens trobem sols.
-Si degradem el servei no podrem negociar.
-Molta queixa cap els sindicats que no recullen les idees de les zones
-A la coordinació de zones s'haurà de proposar alguna acció concreta
-Cal anar a la manifestació del dia 12 a Barcelona el dia 21 d'abril només va ser digne
-A la zona haurien de venir més centres
-Ells fan il·legalitats nosaltres també hem de fer
-Estan privatitzant pràcticament tot, estan separant els individus
-Cap llei que sigui injusta s'ha d'obeir.
-S'ha suprimit el pacte d'estabilitat, era una prorroga ho han suspès unilateralment
-S'ha de sortir al carrer però s'han de fer més coses
Prenem acords.
Dijous 10 Jornada de lluita ens marquem com a propòsit fer assemblees a cada centre, i
portar la samarreta groga.
Dilluns 14 tornarem a fer reunió de zona a les 12,15h al centre de recursos de Rubí.

