ASSEMBLEA ZONA SABADELL 15-novembre-2017
Assisteixen centres de Sabadell, St. Quirze i els sindicats CGT i USTEC
Temes tractats:
1. Informacions vàries i material aportat:
S’aporta informació relacionada amb: aplicació art. 155, conseqüències a
l’ensenyament i campanya difamacions “adoctrinament”; previsió oposicions;
manifestació per l’educació pública - assemblea groga; manifestació antifeixista
18N; II Debat extraordinari educació pública catalana; Actes 25N contra la violència
de gènere,..
Més informació a: http://www.sindicat.net/
: http://cgtense.pangea.org/
2. Valoració Vaga General 8N
En general va tenir menor repercussió que l’anterior del 3-O i el sector que més la va
secundar va ser precisament l’ensenyament, amb un percentatge superior al 30%.
Tant en el transport, comerços o zones industrials no es va reflectir amb tanta intensitat
l’efecte d’aturada.
A la nostra zona el seguiment en els centres va ser desigual, amb centres que aturava
la majoria, la meitat, alguns docents o cap. Com sempre, en el recompte de centres
on aturava la majoria s’ha de tenir en compte els serveis mínims, que en molt casos
podria correspondre a treballadores que haurien fet vaga.
El fet que fins a l’últim moment no es confirmés si el TSJC dictaminava sobre la
il·legalitat de la convocatòria a instància de Foment, va resultar un element dissuasori
que va fer enrere molts docents, especialment per les dificultats de comunicar-ho amb
temps a les famílies (més enllà del dret dels treballadors/es a secundar-la fins i tot el
mateix dia de la vaga).
Es valora també com a causa de menor impacte de la vaga a ensenyament que en
aquesta ocasió la convocatòria havia estat formalitzada per un sindicat desconegut en
el nostre sector, tot i l’adhesió de CGT i USTEC.
Per contra, va haver una resposta massiva a la crida a les manifestacions al matí a
Sabadell i a la tarda a Barcelona.
3. Oposicions
Encara està per tancar però com està publicat a les diferents webs, abans del 20
desembre sortiria la convocatòria perquè les proves es realitzin a l’abril. A la reunió que

va fer el Ministerio amb els diferents representants autonòmics es va bloquejar la
possibilitat d’establir algunes millores en el procés en benefici del professorat interí, ja
que el propi ministeri es va fer amb el vot “intervingut” corresponent a Catalunya,
forçant així el desempat en favor seu. S’envairà informació més endavant.
4. Agenda d’actes i convocatòries


18N:
Manifestació contra les agressions feixistes, a les 12h Via AugustaGanduxer FGC Bonanova

 II Debat extraordinari educació pública catalana, de 10 a 19h a l’IES
Barres i Ones de Badalona



25 N: Dia internacional contra la violència masclista
17D: Manifestació per l’educació pública catalana. S’enviarà informació
confirmant lloc i hora
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