Ordre del dia 11-4-12 Garraf
1- Mobilitzacions a la comarca - valoració de la concentració del dia 21 correpancarta
2- Vaga general dia 29 - dades de participació - valoració
3- Personal PAS - retallades
4- Diversos: compactació (mesa dia 30 de març), Saló Alternatiu de
l'Ensenyament, pla lector, 6ª i sep curs vinent, tancament escoles,.....
5- Precs i preguntes
ASSISTENTS
Josep M. Raventos (CCOO), Anna Càrdenas (USTEC), Josep Riera (CGT),
Jesús Martín (UGT),Anna Marañon (Sta. Eulàlia), David Castellarnau (Itaca),
Ana B. Colén (Mar i Cel); Vicenta Ordiñana (Maria Ossó), Robert Pereña
(Ginesta); Rosa Costa (Mediterrània); Montse Cervelló (El Margalló); Montse
Julià (Llebetx); Núria Alsina (Arjau); Montserrat Robelló (Canigó); Glòria
Carretero (Charlie Rivel); Elena Saiz (El Morsell); Eva Vigil (Vora Mar).

Es fixa la propera reunió el 9 de maig.

1.-

Corre-pancarta i mobilitzacions de la comarca.

La pancarta restarà al Margallló fins el 25, desprès al Ginesta fins el dia 3
de maig i desprès Canigó. Es recorda que va acompanyada d’un Pen.
Dia 21 concentració:
Vam tenir incidència a nivell de premsa. Hi havia mares del Pasifae. Va
ploure.
La mobilització de Roquetes va ser un èxit (dia 28) 12.30.

2.- Dia de Vaga.
CCOO va fer la ronda de participació. Dades a última hora. Aproximadament
52%. A secundària sobre un 30%.
CCOO esperaven pitjors dades. Els arguments per no participar eren,
sobretot, personals, de diners, etc.
Diverses persones comenten:
-Es lamenta que la manifestació no fos unitària.
-La gent no estava informada, de fet els mitjans de comunicació hi tenen un
paper.

-CCOO diu que cal sumar a tot nivell.
-Alguns centres van optar per treure sortides i activitats. Aquestes mesures
no les va liderar cap sindicat.
-Quan els líders fallen malament. Es demana un lideratge clar.
-Més que un lideratge cal una representació.
- USTEC diu que quan realment hi ha una proposta la resposta tampoc hi és.
La idea abstracta de lideratge està bé però la gent no se’l creu. Cadascú
tiba una mica pel que en aquell moment li preocupa.
-Es reconeix que és una situació difícil pels sindicats.
- Al final és més senzill :La gent respon si vol, o no.
- UGT diu que La partipació en la concentració va ser històrica. Entre totes
dues manifestacions.
-L’assemblea de secundària va convocar l’elaboració de pancartes al matí a
la plaça i va venir força gent.
3.- Pas. Retallades del 15 % als interins.
Caldrà veure com segueix en el personal de funció pública.
Equips directius hauran d’entomar feina de secretaria. Que no s’acullin a
reduccions de jornada. Alguns han acumulat les hores deixant lliure una
tarda.
4.- Retallades.
Sexennis: Si no es demanen a l’hora no es cobra el passat. L’Atri es penja
sovint.
El tema de compactacions i reduccions de jornada està per publicar.
Escoles rurals: reduccions de professorat, salten unes 80 persones. El
Departament no explica ni raons i ni fets amb claredat. Segurament es
carregaran itinerants.
Retallades per a les llars d’infants. CCOO se n’assabenta per la premsa.
Reducció d’un 40% a les llars.
També les pensions.
USTEC comenta que de moment van a carregar-se drets.
Sobre les retallades de Madrid, s’haurà de veure com es farà. Es pretén una
segona tanda de retallades. Augments de ratios i d’hores.
Plantilles encara no ha sortit, fins després de la preinscripció d’alumnat.

Les ràtios estan a 28. Està dins la legalitat. A Batxillerat, en canvi, hi ha
moltes classes a 40.
Es recorda que la jornada intensiva està aparcada i que a València es
concedirà però s’haurà de treballar fent classes de recuperació durant el
juliol.
El SEP es deixa com està i la sisena no es farà el proper curs.
5.- Diversos.
Es va celebrar el saló alternatiu de l’ensenyament amb la protesta anual
contra l’estand militar.
“El pla lector “ diu que l’aniran augmentant. L’únic que fan és la formació
obligatòria. També ho fan centres privats.
Tancament escoles P ASIFAE s’ha anat seguint a nivells diferents: consell
Escolar, Ple, etc.
S’informa que CUPs, Iniciativa i els altres van presentar una moció al plè de
l’ajuntament per tal de replantejar el tema. Van votar en contra CiU i PP.
Sembla que les dades demogràfiques no es publiquen bé en alguns
ajuntaments.
Dissabte 21 Manifestació per Educació.

Cloenda
-

Es demana que si hi ha propostes cal passar-les.

Sense més s’aixeca la sessió.

