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Assemblea Reus SOS Educació i Interzones  

23/10/2012  

Lloc: INS Salvador Vilaseca Reus 

ASSISTENTS 

Escola Aura 

INS Roseta Mauri 

AMPA INS Roseta Mauri 

Escola Pompeu Fabra 

Ampa escola Pompeu Fabra 

ARA Associació Reusenca d'AMPA's 

Coordinadora Interzones del Baix Penedes 

Coordinadora Interzones de Tarragona 

Escola la Vitxeta 

Taula de Suport a l'Educació de Cambrils 

FAPAC 

S'inicia l'assemblea amb una ronda de presentació, dels 13 assistents. 

Es comenta que breument es comunicarà el domini del Blog i que ja està fet, s'hi 
inclourà els formularis de recollides de dades que ha preparat en Josep M. Bofarull. 

Passem a recollir les propostes d'accions, actes i reivindicacions per a la jornada de 
vaga proposada a tota Europa pels sindicats el proper 14 de Novembre 

Des de Tarragona 

S'informa que USTEC va notificar a la darrera reunió què es va fer a Tarragona que el 
8 de Novembre es farà una concentració de tots els actors de la funció publica. Es 
comunicarà amb antelació hora i lloc. 

I que es va acordar sol·licitar que en la reunió d'avui es pogués fer un calendari d'actes 
per mirar de coordinar les diferents accions que es duen ha terme des de les 
Interzones. Proposen fer un calendari fins Nadal i que inclogui la data de les 
assemblees des d'ara fins Nadal. 

Des de Cambrils 

Ampas i mestres varen acordar a la reunió de la setmana passada fer una xarxa de 
contactes entre tots els claustres de Cambrils. ja han quedat per visitar-los i en principi 
hi ha bona recepció 

Proposen fer una plantada d'Arbres a la plaça de l' ajuntament de Cambrils i 
manualitats amb la participació de pares, mestres i alumnes.  

Des de Reus 

El 18 d’octubre es va fer l’assemblea. Les propostes van ser: 

Generar un Blog per tal de penjar-hi participació i les actes de les assemblees 

Crear un formulari des de GDocs per recollir dades referents a la no cobertura de les 
baixes. 

Obrir la possibilitat via el Blog de anunciar/denunciar les baixes per part de qui sigui. 
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Intentar copsar també quins són els efectes de no cobrir les baixes, efectes de 
repercussió pel fet d'haver de cobrir la baixa i no poder desenvolupar la tasca o servei 
que sigui. 

Proposta de fer una tancada el 13N al centre la VITXETA pre-vaga del 14N 
conjuntament amb la vaga general a nivell Europeu. 

Es comenta que totes les assemblees locals continuïn treballant amb la gent que hi 
assisteixi, amb l’objectiu de mantenir la proximitat i la comunicació amb les persones 
actives i mobilitzades de cada localitat. L’Assemblea d'Interzones ha de complir la 
finalitat de permetre compartir i recollir informació de les reunions locals, alhora que es 
deix oberta a la participació de qui hi pugui anar. 

PROPOSTA DE CALENDARI 

30 d’Octubre: Propera Assemblea SOS Escola Pública Reus. 

7 de Novembre: Propera Assemblea d’INTERZONES. S’aprofitarà per fer abans una 
concentració davant  de la Delegació  Territorial de Educació  i posteriorment la reunió 
d'Interzones a la seu de USTEC. 

14 de Novembre: Vaga General. L’Assemblea Interzones dona suport al dia de vaga i 
crida a la participació activa de tota la comunitat docent. 

22 de Novembre: S'acorda fer una altre concentració  davant  de la Delegació 
territorial de Educació. 

12 de Desembre: Propera Assemblea d’Interzones a l’INS Salvador Vilaseca de Reus. 
Prèviament es farà una Concentració a la Placa Mercadal a les 18:00. Com de costum 
es demana la mobilització dels mestres i els pares, i que s'hi vagi amb la camiseta 
groga. 

JORNADA EN DEFENSA DEL ENSENYAMENT PUBLIC 

Es manté el 13 de novembre com a Jornada en Defensa de l’Ensenyament Públic 
(tancades). Fins a la data hi ha tres poblacions amb centres disposats a fer les 
tancades simultàniament el mateix dia 13: Reus, Roda de Barà i Torreforta. Hi ha 
possibilitats de que s’hi afegeixin altres centres. A l’Assemblea d’Interzones del dia 7 
de novembre s’acabaran de confirmar els centres adherits. 

Es passa a valorar la possibilitat de fer les tancades en un sol centre, per concentrar 
els recursos i/o esforços, o en més d’un. Al final es manté l’opció de fer-ho, sempre 
que hi hagi possibilitats a quants més centres millor. 

Els representants del centre la Vitxeta de Reus, que ja havien expressat a la darrera 
assemblea de Reus la disposició del centre a acollir la jornada expliquen que la 
proposta va sortir per unanimitat de tot el claustre de docents i que tots hi estan 
d’acord. Tanmateix també expressen que volen que sigui un acte sense caire festiu, 
que es facin activitats que reflecteixin el malestar i la preocupació de la comunitat 
docent sobre la situació actual de l’educació pública, que en la mesura de les 
possibilitats es convidi a fer una xerrada a alguna personalitat amb prou ressò mediàtic 
per tal atraure a la major quantitat de gent possible, i per suposat demanen la 
participació dels membres de l’assemblea SOS Escola Pública de Reus en  
l’organització dels actes. 

El representant d’ARA (Associació Reusenca d’AMPES), proposa que es parli amb el 
Xavier Masdeu, president de l'ARA Reus per assegurar-nos que comptem amb la seu 
ARA, com a local alternatiu de reunions en el cas que no es poguessin fer al INS 
Salvador Vilaseca. 

 


