Acta assemblea zona Terrassa (23-5-12)
Assisteixen 13 centres de Viladecavalls i Terrassa, i els sindicats CCOO, USTEC i CGT
Temes tractats
• Informacions vàries: Hi ha fulls impresos amb resum del procediment per participar en
les adjudicacions provisionals per al curs 2012-13. Important mirar algunes novetats
respecte del curs passat.
Fulls informatius amb quadres explicatius de les diferents retallades (estatal i
autonòmica)
El passat dimecres 16 es va fer la primera reunió de coordinació d’assemblees de
zones, de la qual es passarà el recull de l’intercanvi de les zones i de les diferents
propostes que es van recollir per a la mobilització. La companya delegada de l’escola
Rosella, que va anar de la zona Terrassa ens informa amb detall de la reunió. Valora
molt positivament la posada en comú i la coordinació de la participació de més de 14
assemblees de zona. El recull de propostes es retornaran a les zones i als centres
perquè els claustres decideixin en darrer termini.
•

Valoració vaga estatal d’ensenyament 22 maig i manifestació BCN:
Tan en el con junt de l’estat com a Catalunya, es valora molt positivament la jornada
de lluita. A Catalunya el seguiment d’un 50%, amb una participació molt important de
la secundària, contrasta amb una manifestació multitudinària que recollia la
participació de tots els sectors de la comunitat educativa (mares, pares, estudiants,
docents, ..). Es calcula en més de 100.000 persones la manifestació de les 12.30. Lluny
de guerra de xifres, la realitat es que quan la capçalera va arribar a l’estació de França
la cua de la manifestació acabava de sortir de plaça Universitat (que comptin..)
A Terrassa de les dades que disposem dels 13 centres assistents més la informació que
tenim de 3 centres més, donen una participació al voltant del 50%. Segons
l’administració, el Vallès Occ. és la comarca on més centres han aturat amb quasi un
40% (on segurament no han inclòs els serveis mínims que inicialment eren vaguistes).
Des dels centres es comenta a més que: es proposin altres accions a part de la vaga;
algun centre opina que la vaga no és útil o que un dia sol no serveix de res; no fer
sortides ni colònies; fer vagues dimarts, dimecres i dijous de manera indefinida; i es
critica que les vagues venen donades des de dalt i que les propostes i accions haurien
de sortir des d’abaix (claustres).
A Terrassa el mateix dia de la vaga es van portar a terme altres accions com una
concentració davant l’Ajuntament. L’opinió de la majoria de centres de la zona és
que aquestes accions considerades “alternatives” a la vaga van ser un perjudici per tot
el professorat que va secundar la vaga i que anava en detriment de l’esforç comú i de
la tasca de coordinació que fa la pròpia assemblea de zona on no es van plantejar en
cap moment. Es consideren positives totes les propostes que ajudin a la denúncia i la
mobilització, però es critica la coincidència amb el dia de la vaga.

Acords
•
•

El proper dimecres 6 de juny tindrem la darrera assemblea de zona del curs
Es demana als centres que en la mesura del possible, es portin propostes de continuïtat
de mobilització,tant per l’àmbit de la nostra zona com en general, contemplant accions
per acabar el curs i per l’inici del curs vinent: trencar la normalitat de principi de curs,
no començar les classes, .......

