Resum de les propostes de l’assemblea del 9 de maig a la UB
Les propostes presentades s’agrupen en tres apartats per a facilitar el debat posterior:
1. Objectius que cal tingui la resposta
Donar resposta a 3 nivells:
A nivell estatal aturar la LOMCE.
A nivell de Catalunya:
o Aturar els Pressupostos 2013 amb previsió de retallades equivalents a les dels dos darrers
cursos juntes, amb globus sonda com l’eliminació de funcionaris...
o Aturar desenvolupament de la LEC, ara amb el Decret de Plantilles que no només afecta
interins sinó el conjunt del professorat
2. Propostes de què fer a cada nivell
Contra la LOMCE: Es fa la proposta d’impulsar una marxa a Madrid de tots els racons de l’Estat.
Per aturar els Pressupostos 2013: Es fan les propostes de:
o Manifestació immediata en el Parlament el dia que es presentin
o Aquesta manifestació seria amb convocatòria de vaga o no segons els temps amb que ho
sapiguem per tal de fer la convocatòria legal. Si hi ha marge, es veu millor fer-la amb
convocatòria de vaga
o Treballar per aconseguir que tant la manifestació com la vaga fossin de tot el sector públic.
Cal tornar a discutir en els centres la idea de vaga indefinida –intermitent o no- com a mesura
contundent per aturar les mesures a nivell de Catalunya, i malgrat per les dates es pensa que cal
plantejar-se per ara, no es descarta convertir-ho en un “no inici de classes” el curs vinent.
Un seguit de propostes que inclouen acompanyar mobilitzacions d’altres sectors o generals, així
com donar coneixement de les que ens informen estan arribant a l’assemblea d’interins. Excepció
feta de la primera proposta, les demés no correspon votar ja que son accions que convoquen
d’altres i per tant, la proposta ja està feta per d’altres vies i es tracta d’informar:
o Moció al Parlament i als ajuntaments respecte l’educació i especialment Decret de
Plantilles. Coordinar accions amb motiu de les presentacions de les mocions, que
trascendeixin els centres i ocupin el carrer, arribin als comerços...
o Participar en la manifestació del 12M –amb motiu de l’aniversari del 15M- ; a les del 17/18
si al final acaben convocant d’altres sectors de treballadors públics
o Escraches com el que es va fer a Axia, o com el que preparen interins el 18/5. S’informa
també de la tancada que promouen els i les interines el 24.
Es considera que fora bo poder concretar la feina en dues dates per a treballar en les zones, però
es veu la dificultat de que tant la LOMCE com els pressupostos, tenen dates que no depenen de
nosaltres i que no s’estan donant a conèixer per part dels dos governs central i autonòmic. Com a
proposta per a concretar alguna acció, es fa la de les adjudicacions de juny, però tampoc es coneix
la data.
3. Com fer-ho?
Es valora molt positivament l’ampliació de la mobilització a les famílies i la connexió amb estudiants, la
qual cosa amplia i molt la base social que enfronta lleis i retallades –aquí es fa un debat sobre la
conveniència d’anar a reunions del MUCE donades les seves característiques o no, però es convé que això
cal analitzar en cada situació tenint sempre present la situació del conjunt del professorat i no movent-nos
només per la composició dels organismes: no es conclou una posició compartida-.
Per aprofundir la divulgació d ela problemàtica es proposa la formació d’un Observatori que estudiï i
popularitzi les dades de condicions laborals, convenis, salut laboral...

Però s’assenyala que mentre aquesta ampliació ha anat avançant, no ho ha fet l’organització pròpia del
professorat, per això:
Es fa una crida a l’organització per la base, debatent a centres i zones i reactivant la coordinadora
interzones
Es ratifica que el mètode ha de ser el de la consulta als i les professores, i que s’ha d’aconseguir
arribar a assemblees de treballadors representatives. A tal efecte, un company proposa una
recollida de signatures exigint-ho a tots els sindicats.
Es conclou amb el compromís de tots els i les presents de portar aquestes propostes a les zones i
impulsar les consultes a centres, zones i a que es portin les opinions a la coordinadora interzones
propera, el 31 de maig a les 18,30hs al C. Social de Sants.
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