Resum de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
14/05/12
Assisteixen els centres: Montessori, Teresa Altet Rivo Rubeo, Pau Casals, Joan Maragall,el bosc,
Ramon Llull,Torre de la llebre,ca n'Alzamora, l'Estatut, i la Serreta de Rubí, l'Olivera, Pi d'en
Xandri,la Floresta, Joan Maragall i Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat. I representants dels sindicats
USTEC, CCOO i CGT.
Comencem la reunió parlant de les diferents impressions que es tenen sobre quin serà el seguiment
de la vaga del proper dia 22 de maig:
-Hi ha gent que creu que el fet que s'hagi convocat a nivell estatal i tingui el recolzament de
Federacions de pares i mares d'alumnes i veient la mobilització de la gent en la manifestació del dia
12 creu que la gent es va engrescant.
-Altres creuen que la gent no vol fer un dia de vaga i que el millor seria fer uns dies consecutius.
També parlem sobre l'assemblea de Sant Cugat que continua trobant-se i cada cop amb més
participació, continuen fent una recollida de signatures per entregar al ple de l'ajuntament, podria
ser que més endavant s'entregués també a SSTT.
L'Escola Olivera explica que en la jornada de lluita van rebre alumnes i famílies a la porta de
l'escola amb les samarretes grogues, també ho va fer l'escola Teresa Altet i s'anima els altres centres
a fer el mateix durant els dimecres grocs.
L'escola Olivera també te prevista una assemblea amb les famílies.
Comentem que millor no programar activitats paral·leles a la vaga el mateix dia de la vaga per no
poder donar excusa a ningú a no afegir-se.
L'escola Gerbert comenta que caldrà fer el proper curs? Amb tot el que ens està caient. I comentem
que haurem de començar a plantejar als centres que farem de menys si tenim una hora lectiva més,
menys plantilla, menys substitucions, més alumnes per classes, un 20% menys de pressupost en
ensenyament, etc. Si ho fem tot igual voldria dir que estem assumint que fèiem menys del que
devíem/podíem.
Es torna a recordar que el dia 16 de maig a les 18h a l'escola Galileo Galilei del Prat es farà una
reunió de coordinació de zones, per intentar donar força i ressò als acords que van sortint als
diferents territoris. No surt ningú per assistir a la reunió.
També recordem que tenim una companya de la CGT empresonada des de el dia 15 d'Abril per
participar en una performance el dia de la vaga general al matí, a cara descoberta i que no te res a
veure amb les destrosses de cap botiga. LAURA LLIBERTAT:
Sobre la festa de l'ensenyament de Rubí un centre proposa no omplir els stands com a mostra de
queixa contra les retallades, però es veu que no podem a última hora no mostrar tot el que les
escoles han estat preparant durant temps. Engresquem a la gent a participar amb les samarretes
grogues i muntarem un stand alternatiu contra les retallades (l'Albert CGT s'encarregarà de parlar
amb l'organització (Moviment de mestres que sembla que ha preparat un manifest o pancarta))
Des de l'escola la Floresta es creu que cal concretar els acords concrets que prenem, i els acords son

aquests;
ACORDS:
1-Cassolada, xiulada, samarretes, pancartes, etc els dimecres per rebre els alumnes i les
famílies, també fer participis a les famílies i convocar mitjans de comunicació
2-Parlar als claustres la proposta de vaga pel primer dia de classes al setembre
3-Preparar un stand buit per la festa de l'ensenyament de Rubí a on posarem alguna
pancarta, manifests etc, convidar a la gent a participar de la festa amb les samarretes grogues.
4-Recolzar la recollida de signatures de l'assemblea de Sant Cugat per portar al ple
municipal.
5-Engrescar a la gent a participar a la vaga del dia 22 de maig,
Propera reunió el dia 4 de juny a les 12,15h al centre de recursos de Rubí.

