
COMPTE RENDU DU COMITE GENERAL 
DU SYNDICAT DE GRANDE MAITRISE 

DU  10 JUIN 2010 
 
 

 
 

11997700  

22001100  
  
  

  
  
  

 

 

 

L’ECH  
DE LA  

MAITRISE  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LLee  jjeeuuddii  1100  jjuuiinn,,  llaa  mmaaîîttrriissee  ppaarriissiieennnnee  aa  tteennuu  
ssoonn  ccoommiittéé  ggéénnéérraall    ddee  mmii--  mmaannddaatt  ddaannss  llaa  
ssaallllee  dduu  cchhaaii  ddee  BBeerrccyy  mmiissee  àà  nnoottrree  
ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  llaa  DDEEVVEE..  
LLee  bbuutt  aaffffiicchhéé  ddee  ccee  
ccoommiittéé  ééttaaiitt  ddee  
rrééoorrggaanniisseerr  llee  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  
ssyynnddiiccaatt..  LLee  ddééppaarrtt  àà  llaa  
rreettrraaiittee,,  ddee  ccaammaarraaddeess  
ddee  llaa  CCEE,,  nnéécceessssiittee  llaa  
ccooooppttaattiioonn  ddee  
nnoouuvveeaauuxx  mmiilliittaannttss..  
LL’’aacccceenntt  aa  ééttéé  mmiiss  ssuurr  
llaa  ddiiffffiiccuullttéé  qquuee  nnoouuss  
aavvoonnss  ttoouuss  ppoouurr  lliibbéérreerr  ddeess  eessppaacceess  ddaannss  nnooss  
aaggeennddaa  aaffiinn  dd’’êêttrree  pprréésseenntt  ssuurr  lleess  mmaannddaattss  ddee  
CCEE  eett  ddee  bbuurreeaauuxx..  AAuuttaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  
sseeccttiioonnss  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttéé  àà  nnoottrree  ccrrééddiitt,,  ttaanntt  
ddaannss  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddeess  iinnssttaanncceess  
ssttaattuuttaaiirreess  qquuee  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  ddee  
rreevveennddiiccaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess,,  aauuttaanntt  ll’’aaccttiivviittéé  
dduu  ssyynnddiiccaatt  ddaannss  ssaa  gglloobbaalliittéé  ssoouuffffrree  ddee  nnoonn  
ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..  UUnn  ééttaatt  ddee  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaannddaattss,,  CCEE  eett  bbuurreeaauuxx  
ddéémmoonnttrree  uunnee  pprréésseennccee  eenn  mmooyyeennnnee  ddee  44  àà  55  

ccaammaarraaddeess  aauu  bbuurreeaauu  eett  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ppoouurr  
llaa  CCEE..  
NNoouuss  aavvoonnss  ccooooppttéé  CChhrriisstteell  LLaaiirraauuddaatt  eett  
JJoohhaannnn  RRiioouu  àà  llaa  CCEE  eett  ssoolllliicciittéé  JJeeaann  SSiilllleett  eett  

FFrraanncciiss  CChhooppaarrdd  aa  
iinnttééggrreerr  llee  bbuurreeaauu..  
CCeellaa  nnoouuss  ccoonnttrraaiinntt  àà  
rreevvooiirr  lleess  hheeuurreess  ddee  
lliibbeerrttéé  ssyynnddiiccaallee  eett  uunn  
nnoouuvveeaauu  ttaabblleeaauu  ddee  cceess  
ddiissppoossiittiioonnss  sseerraa  ffoouurrnnii  àà  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
LLee  ccoommiittéé  aa  mmaaiinntteennuu  llaa  
CCEE  ssuurr  llaa  jjoouurrnnééee,,  
((oorrggaanniissaattiioonn  aa  pprréévvooiirr  eett  

ppaalllliieerr  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  dd’’hhoorraaiirreess  ddeess  
ccaammaarraaddeess  ttrraavvaaiillllaanntt  ssuurr  ddeess  ppllaaggeess  
ssppéécciiffiiqquueess))..  
LLee  ttrraavvaaiill  eenn  ccoommmmiissssiioonnss  pprrééééttaabblliieess  nnee  
ffoonnccttiioonnnnee  ppaass,,  ddiiffffiiccuullttéé  àà  ssee  rrééuunniirr  eett  
ppoouurrttaanntt  iill  ss’’aaggiitt  ddee  44  àà  55  ppeerrssoonnnneess,,  llee  
ccoommiittéé  pprrooppoossee  ddee  ddééffiinniirr  uunn  rrééfféérraanntt  aauu  
bbuurreeaauu  ppaarr  tthhèèmmee  eett  ddee  pprroovvooqquueerr  lleess  
rrééuunniioonnss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé  eett  ddeess  
nnéécceessssiittéé  ccoommmmee  aa  ppuu  êêttrree  mmeennéé  llee  ttrraavvaaiill  
ssuurr  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  MMaaîîttrriissee  aavveecc  FFrraanncciiss  
ccoommmmee  rrééfféérreenntt..  



  
  
  

  
  
  

OORRGGAA  ::  PPaattrriicckk  BBeerrnniieerr  ccoonnsseerrvvee  cceettttee  aaccttiivviittéé,,  iill  nnoouuss  ffaauuddrraa  uunn  bbuurreeaauu  aaxxéé  ssuurr  ccee  vvoolleett  aaffiinn  ddee  
ddééffiinniirr  lleess  cchhaammppss  dd’’aaccttiioonnss  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé  yy  aafffféérreenntt..  LLaa  rreennttrrééee  ddooiitt  êêttrree  llee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  
llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddee  22001111,,  eett  iill  yy  aa  dduu  ttrraavvaaiill  ppoouurr  rrééaaffffiirrmmeerr  nnoottrree  ppoossiittiioonn  ddaannss  lleess  
ddiirreeccttiioonnss  oouu  nnoouuss  ssoommmmeess  rreepprréésseennttéé  eett  iinnvveessttiirr  lleess  ddiirreeccttiioonnss  oouu  nnoouuss  ssoommmmeess  ppeeuu  oouu  ppaass  
pprréésseennttss,,  ppoouurr  rraappppeell  àà  qquueellqquueess  vvooiixx  pprrèèss  nnoouuss  ppoouuvviioonnss  ggaarrddeerr  llee  ddeerrnniieerr  éélluu  CCAAPP  mmaallggrréé  lleess  
mmaaggoouuiillllaaggeess  ddee  llaa  DDRRHH  aavveecc  llee  ccoorrppss  ddeess  AAMM11..  
  
RReevveennddiiccaattiioonn  ::  GGiilllleess  KKuurrnniikkoowwsskkii  //  DDeenniiss  VVaasssseeuurr  ccoommmmee  rrééfféérreennttss..  
  
JJuurriiddiiqquuee  ::  AAllaaiinn  VViillllaattaa  
  
PPoolliittiiqquuee  ffiinnaanncciièèrree  ::  RRiicchhaarrdd  RRaannccee,,  aa  nnootteerr  qquuee  RRééggiiss  aa  ssoouuhhaaiitteerr  nnee  pplluuss  êêttrree  ttrrééssoorriieerr  aaddjjooiinntt  
eett  qquuee  llee  ppoossttee  rreessttee  aa  ppoouurrvvooiirr,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  qquu’’uunn  ccaammaarraaddee  ppuuiissssee  êêttrree  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  
ddoossssiieerrss  eenn  ccaass  ddee  nnéécceessssiittéé..  
  
FFoorrmmaattiioonn  ::  22  vvoolleettss  

--  FFoorrmmaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  ::  PPaattrriicckk  BBeerrnniieerr  
--  FFoorrmmaattiioonn  DDRRHH  ::  FFrraanncciiss  CChhooppaarrdd  
--    

PPrreessssee  ::  MMoonnddhheerr  BBeennyyoouusssseeff  rreepprreenndd  llee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éécchhoo..  
  
PPaarriiss  MMééttrrooppoollee  ::  MMiicchheell  FFoouuaacchhee  
  
AAGGOOSSPPAAPP//AASSPPPP  ::  HHeerrvvéé  LLooiisseell  
  
IInnffoorrmmaattiiqquuee  ::  JJeeaann  LLoonncchhaammbboonn  
  
SSuuiivvii  CCHHSS  ::  JJeeaann--FFrraannççooiiss  LLaauuttaarrdd  
  
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  rréégglléé  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  nnoottrree  rreepprréésseennttaattiivviittéé  ddaannss  lleess  iinnssttaanncceess  CCGGTT  ;;  
aaccttuueelllleemmeenntt  jjee  ssuuiiss  àà  ll’’UUSS  eett  àà  ccee  ttiittrree  ddaannss  lleess  iinnssttaanncceess  VViillllee,,  ddee  pplluuss  jjee  ssuuiiss  àà  llaa  CCDD  UUGGIICCTT..  
JJeeaann--FFrraannççooiiss  eesstt  àà  llaa  CCEE  UUFFIICCTT  aavveecc  TThhiieerrrryy  LLaammbbeerrtt  CCCCFF  ddee  LL’’UUffiicctt..  JJee  ppeennssee  qquuee  sseeuull  PPaattrriicckk  
ffaaiitt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  UULL  ssuurr  llee  1133°°..  
  
  
  
  
AAvvaanntt  llee  pprroocchhaaiinn  ccoonnggrrèèss  qquuee  nnoouuss  ppeennssoonnss  pprrooggrraammmmeerr  eenn  22001122,,  iill  nnoouuss  ffaauuddrraa  nnoouuss  aatttteelleerr  àà  
rreevvooiirr  lleess  ssttaattuuttss  ppoouurr  iinnttééggrreerr  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ttrrééssoorreerriiee..  
TToouuss  cceess  ddoossssiieerrss  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  ttrraaiitteerr  lleess  aapprrèèss--mmiiddii  ddee  CCEE,,  aavveecc  qquueellqquueess  pprréésseennttss  aauuttoouurrss  ddee  llaa  
ttaabbllee..  



  
  

    
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

SS’’eenn  eesstt  ssuuiivvii  uunnee  ppeettiittee  ccéérréémmoonniiee  aaffiinn  ddee  ssoouuhhaaiitteerr  uunnee  bboonnnnee  rreettrraaiittee  àà  nnooss  ccaammaarraaddeess  ppaarrttaanntt  
cceettttee  aannnnééee  ;;  GGéérraalldd  PPrruunniieerr,,  AAnnttooiinnee  GGuuttiieerreezz,,  PPaattrriicckk  LLeebbeegguueecc,,  JJaaccqquueess  JJuulliieenn,,  YYvvoonn  JJaaccoobb  
((aabbsseenntt))  ppuuiiss  nnoouuss  aavvoonnss  aaccccuueeiilllliiss  nnooss  aanncciieennss  ccaammaarraaddeess  rreettrraaiittéé  ddaannss  llee  ccaaddrreess  ddee  ll’’aannnniivveerrssaaiirree  
ddeess  4400  aannss  dduu  ssyynnddiiccaattss..  LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  cchhaaccuunnss  oonntt  ppuu  nnoouuss  ddéémmoonnttrreerr  ccoommbbiieenn  llaa  
ccoommbbaattiivviittéé  ddee  nnooss  aanncciieennss  rreessttee  vviivvee  eett  pprréésseennttee..  SSii  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ttoouujjoouurrss  ééttéé  ffaacciillee  lleess  ssoouuvveenniirrss  
eett  aanneeccddootteess  mmoonnttrreenntt  qquuee  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuu  eett  qquu’’iill  yy  aa  bbiieenn  ddeess  ssiimmiilliittuuddeess  ddee  rreevveennddiiccaattiioonnss  
eennttrree  hhiieerr  eett  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



SSii  llee  tteemmppss  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ffaannttaassttiiqquuee,,  cceellaa  nn’’aa  eenn  rriieenn  rreeffrrooiiddiiss  ll’’eenntthhoouussiiaassmmee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  qquuaanndd  
aa  ppaarrttaaggéé  uunn  aappéérroo  eett  uunn  rreeppaass  eenn  ccoommmmuunn,,  ccee  qquuii  ééttéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  rreeffaaiirree  llee  mmoonnddee,,  pplluuss  
ssoolliiddaaiirree,,  pplluuss  oouuvveerrtt,,  mmooiinnss  ddiissccrriimmiinnaattooiirree,,  oouu  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  CCGGTT,,  oonntt  ppuu  êêttrree  ppoorrttééeess  eett  
pplléébbiisscciittééss..      
CChhaaccuunn  aa  ccoommpprriiss,,  aa  ll’’eexxeemmppllee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  dduu  ttrraavvaaiill  eett  rriieenn  nnee  sseerraa  ooffffeerrtt,,  mmaaiiss  
qquu’’iill  nnoouuss  ffaauuddrraa  aalllleerr  llee  cchheerrcchheerr..  
AAuu  ttrraavvaaiill  eett  bboonn  ccoouurraaggee..  
  
    

  
    
 
 
  


