ASSEMBLEA ZONA TERRASSA ( 6/03/2013)
Assisteixen 15 centres: 13 Terrassa ( 9Escoles i 4 Instituts), 1 Escola de Viladecavalls, 1
Escola de Matadepera; i els sindicats, USTEC, CCOO i CGT.
Temes tractats:
1. Informacions Vàries
2. Valoració Diada per l’Educació Pública a Terrassa
3. Retallades i tancament de línies. Situació de l’escola Can Montllor i Roser Cap de
Vila
4. Calendari accions contra les retallades i d’altres àmbits
5. Acords
1. Informacions Vàries:
S’expliquen els fulls informatius que porten les organitzacions sindicals:
Cartells de l’escola Can Montllor per penjar als centres; manifestació europea del 10
de març; salut laboral: en aquest punt algun delegat es queixa del retardament per part
del Departament e l’aplicació de la senyalització; entra a tràmit recurs per la paga
extra; no hi ha negociació a la mesa de la funció pública (només reconeixement del
100% en cas d’hospitalització); Concentració 9 març “enllaçats per la llengua”
material conra la LOMCE; material 8 de març, dia de la dona treballadora,
(concentració a BCN); acord e govern 2 febrer on s’anuncia nova retallada d’una paga
extra en nòmines de juny i desembre, i la no contractació de personal en
l’administració pública.
2. Valoració Diada per l’Educació Pública a Terrassa
Es valora molt positivament el desenvolupament de la jornada, la gran participació de
famílies, docents i estudiants, i el funcionament dels tallers i la resta d’activitats
programades. Tenint en compte a més que es tractava de la primera vegada que
s’organitzava, la diada va acomplir la doble vessant lúdica i reivindicativa, que
posava de manifest la qualitat de l’educació pública i les actuacions del governs que la
posen en perill (retallades, tancaments, etc.. )
Les escoles afectades per tancament o pèrdua de línies a la nostra zona van tenir un
paper central tant en el manifest com en les activitats. L’impuls de l’èxit de la Diada
ens serveix per donar continuïtat a les seves lluites .
3. Retallades i tancament de línies. Situació de l’escola Can Montllor i Roser Cap de
Vila
Des de que van comunicar el tancament de Can Montllor i el desviament d’alumnat
cap al Roser Cap de Vila de Terrassa, les AMPAS d’aquest centres van engegar una
sèrie d’accions de denúncia (concentracions i contactes amb representants del
Departament i Ajuntament, ..). Aquesta setmana s’ha fet una vaga de dilluns a
dimecres on les famílies no han portat els nens a l’escola, amb una participació de més
del 80% en cadascun dels dos centres, que finalitzava amb una concentració a les 11
del matí a la Plaça St. Jaume a BCN.
L’assemblea de zona de Terrassa considera que s’han de mantenir les accions contra el
tancament de Can Montllor (ara per ara és l’únic centre que té previst el tancament
immediat) i estem coordinant accions pels propers dies, ampliant la participació a
entitats veïnals. Està clar però, que el problema no està focalitzat en un centre, sinó
que l’augment de la ràtio i la política de retalla de l’administració farà que en el futur
el tancament de línies afecti a més centres. Per això és important que tinguem una
visió col·lectiva i solidària del problema.

4. Calendari accions contra les retallades i d’altres àmbits:
8/03 "Dia de la Dona Treballadora" 18'30h Plaça Universitat
9/03 "Enllaçats per la Llengua" 18h Plaça Rei Barcelona /
19h Plaça St. Roc, Sabadell
"No al desallotjament del Casal Popular Atzur"
18h Plaça Vella, Terrassa
10/03 "Manifestació contra l'atur i la corrupció" 12h Psg
Gràcia/Casp Bloc Educació

5. ACORDS:
-

Es farà un full de recollida de signatures en suport contra el tancament de
l’escola Can Montllor com a eix central de la denúncia de la retallada de
línies a l’educació pública . Es demana que els delegats/des de centre les
puguin portar a la propera reunió de zona (els delegats/des dels sindicats
també passarem pels centres que no venen a la zona per a recollir-les.

-

La Comissió en defensa de l’Educació Pública a Terrassa es tornarà a
trobar el proper dijous 14 a l’escola Can Montllor a les 18h.

Assemblea zona de Terrassa

