Resum de zona del Prat del 16/04/12
Assistents: Escoles Charles Darwin, Joan Maragall, Sant Jaume, Galileo Galilei i Tarradellas; Instituts Dalí, Baldiri i
Estany, representants de CCOO, USTEC I CGT

Informacions diverses
El company del Galileo que manté el contacte amb “El Prat contra les retallades” informa que la propera Assemblea
serà el dijous 19 a les 18hs al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa. S’estan repartint octavetes amb la convocatòria i
anima a participar-hi.
Els sindicats fan un resum del que representaven les retallades plantejades pel Govern que amb el que ja ha sortit per
DOGC representa una supressió de 0,5 profe per centre més la imprecisió de què faran amb les 1500 jubilacions
previstes per aquest curs. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'amortització de les retallades ja suposava la
pèrdua de 1575 llocs de treball però s'obviava la reposició d'aquestes 1500 jubilacions impresindibles pel manteniment
de les plantilles actuals. També s’informa de que ja el Parlament preveu que el pressupost de la Generalitat caldrà
adaptar-lo a la reducció de transferències que fan els PGE: apart de que les reduccions per ministerio del 17% de
mitjana i a que a qui més retallen és a educació i salut -21%, però no ens afectarà gaire directament ja que les
competències estan transferides i només es notarà en els projectes que s’han suprimit, -molts, com per exemple el Edu
0-3-, hi ha una reducció de transferències a les CCAA –això sí es notarà- ja que la única cosa que creix són els
interessos del deute que arriben a 28.000 milions –que és més que tota la retallada estatal o més del que cobrem tot el
personal públic-. Però a més, després de presentats els PGE, com els “mercats” van seguir demanant més, a la Ley de
Acompañamiento de los PGE se li ha afegit una altre reducció de 10.000 milions en educació i salut. Això es calcula
que seran uns 3000 per ensenyament, i que a Catalunya vindran a ser uns 600 milions més. Aquí és on tornen a obrir
la porta a increments de ràtio, augments d’hores lectives... en fi, coses que fan previsible una altre retallada greu
d’interins i substituts. O sigui, que el panorama encara s’agreuja més.

Roda de centres valorant vaga general i propostes fetes a l’assemblea general de
professorat del Prat
Darwin: Va anar la meitat a la vaga. Altre propostes que van votar el 22 de març: No veuen el deixar de fer colònies –
aquí Galileo afegeix l’argument donat pel seu centre en l’Assemblea, de que va ser una mesura que ja el curs anterior
va allunyar a les famílies-; tampoc veuen el deixar de comprar llibres i llicències digitals; sí veurien el retirar 400 € a
principi de mes de les entitats bancàries; sí es veu fer classes al carrer (un 86%), i entre els tipus de vaga: un 41%
estaria per la indefinida; i un 77% per intermitents –sense afectar dilluns ni divendres-.
Maragall: No havien vingut abans: han quedat en fer-ho a partir d’ara fent torns. Totes les informacions tant de la
zona com sindicals es passen a tot el professorat. Diuen que no saben de què va lo del aeroport. Es veu que hi ha hagut
errades de comunicació i es tracta de corregir els mecanismes d’informació.
Sant Jaume: Valora positivament la vaga a la qual van anar 13 persones. No s’ha fet el sondeig. S’intentarà a
continuació del proper claustre o es convocarà assemblea específica.
Galileo: La vaga va ser un èxit en el centre ja que només van treballar una persona i els 4 de mínims. També valora
molt positivament la vaga a nivel de Prat. No s’ha fet sondeig. Diu que també en les comunicacions que no han arribat
a tothom, s’havia proposat aplaçar l’Assemblea de Professorat perquè hi ha la convocatòria de la de Secundària en el
Balmes –Barcelona-. Demana s’inclogui al resum.
Estany: 23 van fer vaga, i altres 23 no, la qual cosa ha provocat molta polarització. Dimecres votaran les propostes.
Valora molt positivament la tancada, cosa que es compartida per les altres persones que hi van ser. S’està fent una
recollida de diners per ajudar companys afectats per la reducció del PAS del 15%: es parla del tema, valorant
positivament la iniciativa però veient també la contradicció en qui veu l’ajuda per uns però no la lluita per tots i totes,
cosa que fa agafar a la mesura un caire una mica de beneficència, en lloc del que podria ser una mesura de caixa de
resistència per a seguir lluitant per la solució de tothom.
Dalí. La vaga va ser un èxit: van treballar 6 de 55. La companya insisteix en una errada que van tenir i que cal
corregir: a les cartes, on deia Claustre, ha de dir Assemblea de Treballadors i Treballadores. A més el Departament els
ha fet treure la carta –així signada- de la web dient que aquesta és del Departament.
Baldiri.- Van anar 25 a la vaga, i malgrat diu és poc, és més que a d’altres vagues. Entre els que no la van fer va
sortir l’argument dels diners: el company ha respost que si continuem empassant mesures, cada vegada la diferència
entre fer-la i no fer-la serà menor. Sí s’ha fet el sondeig: s’està d’acord en no fer sortides ni colònies; no en no
comprar llibres ni llicències digitals; de les vagues no se’n parla. Tractaran de tenir reunió dimecres i assenyala els
problemes de reunió. Com el problema és més general, CGT proposa que es parli amb les direccions per a que es deixi
mitja hora al final dels claustres per tal de fer les assemblees amb la gent que es vulgui quedar.

Tarradellas: Bastant d’èxit la vaga ja que només hi van haver 6 o 7 treballant. El dimecres faran el sondeig.
Expliquen que en el centre els dimecres, sempre que no hi ha claustre, hi ha reunió per a que els qui venen
rotativament a la zona traspassin la informació de la zona a la resta, i que els funciona molt be.

Propostes:
1. Aeroport.
Els companys i companyes del Dalí i l’Estany expliquen l’actual situació que ve de la proposta de
l’Assemblea de professorat i han anat treballant des dels instituts. El pla es fer ho en horari no lectiu de
secundària: divendres 20 a les 16,30h. Serà una conferència amb un economista del Col·lectiu Taifa sobre
“Capitalisme i retallades”.
La cita per anar-hi és a les 16h a l’estació de la Renfe al Prat –tant per a profes com per alumnes de
secundària-.
La conferència començarà a les 16,30 a la Terminal 2.
S’anima a que el professorat de la zona de primària hi vagi quan surti de classe.
S’ha demanat permís als Mossos d’Esquadra i es demana es faci cas de l’organització que tinguin els
companys i companyes del Dalí i l’Estany. Si es veu allà, s’aniria amb autobús a la T1 a fer una cercavila, per
això cal respectar el que diguin els companys que ho organitzen, ja que amb els Mossos s’ha compromès un
“codi de conducta” on no hi hauria pintades ni trencar res...
També s’ha informat de l’acció en el Saló Alternatiu de l’Ensenyament on USTEC es va comprometre a
enviar nota de premsa; també a l’Assemblea Groga i utilitzant tots els mitjans que s’han tingut. S’anima a
seguir-ho fent amb una nota de premsa que redactarà el Dalí per enviar als mitjans de que es disposi el
dimecres o dijous.
Cal animar a l’alumnat i per això es proposa fer passa-classes i repartir un petit full explicant-ho pels
alumnes de 3r-4rt d’ESO, i Batxillerats o Cicles.
D’altres
2. Aplaçament de l’assemblea de professorat d’aquest dimecres ja que coincideix amb la de Secundària
convocada a l’institut J Balmes de Barcelona.
3. Enviar amb caràcter d’urgència la nota de l’acció i el cartell de l’aeroport, així com l’aplaçament de
l’assemblea de tot el professorat del Prat i el canvi de data de l’Assemblea del Prat contra les retallades.
4. CCOO recorda els cartells que s’han distribuït amb la manifestació del 21 a les 17hs. On es convoca
amb tota la comunitat educativa contra els retallades i en defensa de l’ensenyament públic.
5. Per resoldre el tema de desconnexions la companya del Dalí farà un grup de Google i provarem. Fins
que estigui segur, es segueix amb la llista en correu obert com fins ara.
CGT diu que està havent molta dispersió de propostes arreu, i que una cosa són les assemblees de la comunitat
educativa com l’Assemblea Groga, i una altre la nostra organització de base com a treballadors. I que també aquí
s’estan donant moltes iniciatives disperses, cosa per la qual fa la proposta de que la zona del Prat cridi a una reunió de
coordinació de zones, que comenci a prendre aquest aspecte de la coordinació a les seves mans. USTEC diu que
l'Assemblea Groga farà una crida per aglutinar els diferents moviments i sectors que estan sorgint com el SAE, la
Xarxa de docents en lluita i les diverses comissions d'educació d'indignats d’alguns pobles. Per altra banda, no veu
malament la proposta de reunió i creu que cal dur-la a la resta de zones perquè ho debatin. Entent la proposta com un
espai per a la coordinació i la transmissió d'informació de les diferents zones i per tant amb representants elegits per
aquestes.
CGT diu que no es planteja ni suplir ni duplicar res amb la comunitat educativa, sinó coordinar-nos com a
treballadors, i que no es contraposa en cap altre cosa. Estany diu que ells el dia de l’acció, com també vindrà St. Boi
Indignat i esperen que d’altres zones, també es plantegen començar a parlar lo de la coordinació en el darrer quart
d’hora del dia de l’aeroport. CGT insisteix en el caràcter de coordinació de treballadors i no de comunitat.
5. Es queda de provar. Es convoca el 16 de maig a les 17,30 a una primera coordinadora de zones en un
centre a determinar del Prat, cosa que es demana els sindicats facin extensiva a d’altres zones per a que
vinguin. També es veu la importància d’avisar a les assemblees de secundària per a que enviïn alguns
representants, però sempre com a treballadors i no com a comunitat ja que ja hi ha d’altres organismes de
coordinació.
Recordeu que el company del Baldiri segueix actualitzant el blog http://elpratesmou.blogspot.com.es/
Es queda per al 7 de maig a les 13h. al Verdaguer per a la propera reunió de zona

