Resum de zona d’Horta-Guinardó del 19 de gener 2012
Assisteixen: Escola Torrent d’en Melis, Escola El Carmel, Escola Mare Nostrum, Escola Can
Carabassa, Escola Pit Roig, CCOO, USTEC, UGT i CGT
Ronda d’informacions:
Els sindicats passen informació escrita en fulls. CCOO fa un informe de les propostes del
govern respecte als sexennis, l'increment del IRPF que fará que cobrem menys, afegit a la
congelació salarial del any passat i que continua, malgrat pa pujada del IPC; les retallades
que venen amb els pressupostos i que a la llei d’acompanyament es deixa a Ensenyament
la potestat de canviar l’horari lectiu amb la possibilitat de que una altre hora més sigui
encara menys professorat. USTEC insisteix en l’afectació a nivell de reducció de plantilles.
CGT quantifica aquesta reducció de plantilles: ja aquest curs s’han creat 68,8 grups nous
(caldrien 141 mestres més) i se n’han eliminat 168 –dels quals 48 del districte HortaGuinardó-, o sigui que en total només en el Consorci s’han perdut 310 llocs de treball.
Ronda d’intervencions:
Des dels centres, una companya pregunta per la jornada continuada que ara algun
sindicat impulsa. USTEC aclareix que el sindicat és l’ANPE. CGT planteja que ells la venen
defensant de fa molts anys, i que es tractaria de reivindicar l’opcionalitat com a Andalusia
que després accepta o no cada consell escolar, però que potser ara és més un moment de
defensar-nos. UGT planteja que aquest tema ha estat tractat, tant per la UGT com la resta
de sindicats a la Mesa Sectorial, però que ara mateix estem en una situació molt greu i que
afecta al conjunt dels serveis públics i que davant d’això la proposta de jornada continuada
podria malinterpretar-se tant per l’opinió pública, com pel Departament i aquest últim
podria aprofitat la mesura de jornada continuada per proposar-nos mesures de reducció de
jornada que podrien comportar, pèrdua de drets i posar-se en contra nostra. USTEC diu que
no es tracta d’això ja que la jornada és com una compactació, i no pèrdua d’hores de
treball. CCOO aclareix que no totes les CCAA la tenen, encara que sí a nivell de secundària.
Es retorna al tema de la gravetat dels atacs, però també hi ha intervencions dels centres
que falten i de que cal parlar molt en els centres per tal de que els companys i companyes
vegin de fer alguna cosa. Es demanen propostes alternatives als sindicats i es comenta,
per exemple de no donar classe el primer quart d’hora del matí. Els sindicats alerten de
que cal anar amb compte amb mesures que puguin representar sancions i que són
fàcilment individualitzables contra uns o unes poques.
USTEC parla de la importància d’anar agrupant amb propostes que tothom pugui assolir
com ara samarretes grogues, concentracions a la seu del districte... CCOO diu de que apart
de les generals de la funció pública com la mani d’ahir i la del proper 28, cal veure si a
nivell de la ciutat de Barcelona es fan propostes. CGT comparteix la proposta de concretarles ja a la zona, perquè de moment, a avui, no hi ha d’altres; però vol parlar de que la
gravetat dels atacs no s’atura amb mesures alternatives, sinó arribant a la vaga, malgrat
pugui semblar dur: que un càncer no es cura amb aspirines, encara que el malalt pot
resoldre que igualment no vol el quiròfan i es vol prendre’s l’aspirina. USTEC informa de
que els pressupostos s’aprovarien el 15 de febrer. CCOO i UGT plantegen que tal com és
l’agressió cal parlar de vagues de tot el sector públic, que no es descarten.
Es valora la importància d’informar a les famílies no només del tema salarial, sinó també
de les repercussions pedagògiques i que es faci un mateix text per donar a totes les
famílies. Igualment es parla del moviment groc que es reunirà el proper 22 de gener.
Propostes:
• Dimecres 25, migdia (setmana que ve): tornar a fer els dimecres grocs sortint
amb samarretes davant del centre i donant als pares i mares un petit full
informatiu –s’adjunta proposta-. Si algun centre es vol coordinar amb un altre
proper per a visualitzar-se més plegats, òbviament es pot fer, però lo important seria
garantir aquesta primera acció arreu amb la informació als pares i mares.
• Dimecres 1 de febrer a les 13:30 a menjar l’entrepà davant la seu del
districte.
Es queda a l’espera que hi puguin haver més accions centrals que s’incorporarien, com
ara la manifestació social del proper 28 de gener a les 17h. A Plaça Catalunya
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