ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (3-2-16)
Assistents: Escoles Pau Casals, Concòrdia, Gaudí, Roureda, Can Llong, Catalunya, i el
sindicat CGT. (excusen la seva presència els centres Amadeu Vives i Lola Anglada de St.
Quirze)
1. Modificació del calendari de zones del segon i tercer trimestre
Els delgats/des de centres es ratifiquen en l’acord de la passada assemblea de
zona (20-1-16) de mantenir la periodicitat quinzenal de les reunions de zones. A totes
les argumentacions a favor dels delegats/des de centres i un sindicat de l’anterior
zona, cal afegir a més la de tres centres presents avui i que no van poder assistir a
l’anterior reunió.
S’acorda doncs, enviar amb el resum de la reunió d’avui el calendari de reunions
quinzenals com es venia fent fins ara, per aclarir qualsevol dubte organitzatiu que
s’hagi pogut produir en algun centre.
2. Campanyes de mobilització contra el tancament de línies als centres públics
al Vallès Occ.


Coordinadora de l’ensenyament públic al Vallès Occ.
S’informa de l’assemblea que es va celebrar el passat divendres a un centre
de Badia, amb representació d’AMPAs, sindicats, partits polítics (alcaldesses i
regidors d’educació) i plataformes de diferents localitats de la comarca.
L’objectiu era inicia una campanya de denúncia i reivindicació pel no tancament
de línies al Vallès Occ i reclamar altres mancances del centres públics de la
comarca. S’ha aprovat un manifest que s’entregarà als SSTT el proper dimarts
9 a les 11h. Es demanem fer extensiu l’enllaç per poder adherir-se al manifest:
www.cepvoc.wordpress.com
Posteriorment es concretarà una roda de premsa per part de tortes les
organitzacions.


Plataforma “Sabadell per l’Educació Pública”
En reunió de la Plataforma amb el regidor d’educació de Sabadell i donant
continuïtat al treball que conjuntament ja s’havia iniciat el passat novembre
per tractar una sèrie de temes, s’acorda presentar una moció al ple de
l’Ajuntament perquè els grups del consistori es posicionin i recolzin la
demanda del no tancament de línies al nostre municipi. En aquest sentit i per
preservar els grups dels centres públics, el document inclou l’aplicació de
mesures necessàries com la reducció de les ràtios i la supressió progressiva
dels concerts educatius als centres privats.
La propera reunió de la Plataforma serà dimecres 10 a les 17.30 al centre
cívic de Ca n’Oriac. (és oberta a tothom)
Des de l’assemblea de zona es proposa convidar el regidor d’educació a la
trobada de la Plataforma per tancar el tema.

3. Varis
- Jubilacions anticipades: a data d’avui no es coneixen modificacions respecte al
procediment ordinari que s’estableix en l’EBEP
Assemblea de zona Sabadell
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