ASSEMBLEA ZONA SABADELL ( 26-novembre -2014)
Assisteixen 12 centres de Sabadell i St. Quirze (9 escoles i 3 instituts) i els sindicats CCOO
USTEC i CGT
Temes tractats:
0.

S’explica per sobre la informació que portem els sindicats;
Informació de la darrera Mesa de la Funció Pública on es tracten tema de les pagues
addicionals i substitucions al 100% de jornada i salari pel 2015; Marxes per la dignitat 29N a
tot l’estat amb el lema”pa, treball i sostre”, cartells amb el punt de sortida a Barcelona-Plaça
Universitat a les 17.30h; full ILP per un sou sistema educatiu; full 25 N- “Dia internacional
contra la violència masclista”; full informatiu sobre cobrament dels estadis.

1. Valoració darreres concentracions
Dimecres 12 davant els SSTT: malgrat l’escassa participació (unes 100 persones) donat que es
convoca el professorat de vàries poblacions, té un bon ressò mediàtic i s’acompleix amb
l’objectiu de visualitzar la denúncia davant els SSTT omplint la façana amb les retallades en
substitucions als centres públics.
Cercavila 12 a la tarda: bé la participació especialment de famílies i estudiants (sobretot
tractant-se de la primera convocatòria al carrer de la Plataforma de la comunitat educativa a
Sabadell). Va ser ben recollit a la premsa, encara que li va faltar difusió a l’acte.
Concentració dijous 13 a Plaça Sant Jaume: molt poca participació per ser de l’àmbit de
BCN.
2. Assemblea de docents 4 desembre
Es recorda la importància de participar en la propera assemblea docent per la continuïtat de la
campanya per les substitucions i la incorporació d’altres reivindicacions. A l’assemblea es
tractarà també possibles accions al Parlament amb l’entrada dels pressupostos.
Plataforma “Sabadell per l’Educació Pública”

3.

Es continua amb el treball de coordinació entre els diferents sectors de la comunitat educativa a
Sabadell i rodalies amb les reunions periòdiques a l’IES Agustí Serra. Es treballa
paral·lelament en tasques d’ampliació de la participació d’AMPAS, estudiants i Associacions
de veïns, i en l’organització d’accions que puguin posar de manifest al carrer les denúncies en
defensa de l’educació pública (recentment el Cercavila).
Declarar Sabadell “Vila groga”: seguint la iniciativa d’altres municipis, està previst presentar
el proper 2 de desembre una moció a ple de l’Ajuntament per declari Sabadell Vila Groga. El
manifest de declaració pretén recollir un compromís genèric per part dels grups municipals per
potenciar i fer arribar a d’altres estaments superiors la defensa de la qualitat de l’educació
pública, així com portar a terme totes les mesures que ho afavoreixin.

ACORDS:

 Animar els centres a participar en l’assemblea docent del 2 d’octubre.


Es convocarà concentració a l’ajuntament una estona prèvia a la presentació de la moció:
Sabadell Vila groga.

Assemblea de zona Sabadell

