Resum assemblea de zona de Mataró del 20 de març de 2012
Assistents: Escoles Josep Montserrat, Camí del Cros, Josep Manuel Peramàs, Tomàs Viñas, CEE
Les Aigües i INS Thos i Codina, Damià Campeny, Puig i Cadafalch, i Domènech Perramon (Arenys
de Munt). A més representants dels sindicats CCOO, USTEC i CGT.
Valoració vaga general 29M
Seguiment desigual de la vaga a la comarca, amb un 90% dels centres afectats per la convocatòria.
Es valora molt positivament la massivitat de la manifestació de Barcelona i es fa notar que fins i tot
hi va participar persones que no van secundar la vaga. Els centres donen dades aproximades de
participació:
INS Puig i Cadafalch: entorn al 50%.
INS Domènech Perramon: 28 persones d'un total de 40 van secundar-la.
Escola Antonio Machado: més del 50%.
Escola Marta Mata: van treballar serveis mínims.
Escola Camí del Cros: 9 d'un total de 31 la van secundar.
CEE Les Aigües: 16 d'un total de 40.
INS Thos i Codina: 13 persones la van secundar.
Des dels centres es demana que les convocatòries de les manifestacions siguin unitàries.
Manifestació Comunitat Educativa 21 d'abril
S'informa de la convocatòria de la manifestació de la comunitat educativa el 21 d'abril a les 17h a
des de pl. Urquinaona fins pl. Sant Jaume. Convoquen sindicats, associacions de pares i mares i
sindicats d'estudiants. La manifestació és contra les retallades en educació a Catalunya i ja estava
prevista abans de l'anunci de les noves retallades del ministre Wert. S'aclareix que són contra les
retallades tant del Govern de la Generalitat com contra les del Govern d'Espanya.
Es presenta també una comunicació d'una escola en què es convida a participar a la manifestació,
tot explicant les retallades que s'estant patint com no cobriment de substitucions, reducció d'hores
d'estudi assistit... Tothom troba que és un bon comunicat i s'acorda demanar permís per per fer-lo
servir com a model.
Propostes conjuntes a Mataró
S'informa d'algunes iniciatives d'altres zones: fer xerrrades informatives a les famílies, encara que
en llocs on hi ha gent de diferent procedència és més difícil (en algun cas s'ha intentat buscar
traductors). A l'Eixample faran un cercavila reivindicatiu i a El Prat es fa una xerrada per part del
Col·lectiu Taifa a l'aeroport a la terminal T2, divendres dia 20. A Badalona el dia 22 es fa una diada
per l'ensenyament públic al passeig marítim.
També s'informa de la crida des de la zona de El Prat del Llobregat a una coordinadora de zones.
S'ha fixat la data del 16 de maig, a les 17:30 en un centre a determinar de El Prat del Llobregat per
dur-la a terme.
Roda de centres:
CEE Les Aigües
S'han discutit diverses propostes i les que tenen un ampli suport són:
• Assemblees informatives a les famílies i poder fer arribar més informació.
• Comunicació a les famílies de les incidències puntuals a l'escola sobre retallades.

•
•
•

Portar samarreta grogues (ja s'està fent).
Penjar pancartes al centres. Hi ha dificultats per les pressions de les direccions.
Tancada als centres, encara que hi ha dificultats per les pressions als/dels equips directius.
Com a alternativa en cas de no poder-se realitzar es proposa tallers informatius sobre les
retallades.
No es valora positivament la convocatòria de vagues.
Thos i Codina: Pensa que falta comunicació i falla l'operatiu. Falta implicació dels companys i
també s'hauria de conscienciar als alumnes als instituts. Se'ls ha d'ensenyar a tenir un sentit crític.
Proposa penjar pancartes a les cases del professors, mares i pares contra les retallades: pot ser el
logo de les tisores amb alguna referència a ensenyament.
Puig i Cadafalch: Es van reunint cada 15 dies. Valoren molt positivament la realització de zona, ja
que trenca el sentiment d'aïllament. Estan treballant la iniciativa de fer classe davant la seu dels
serveis territorials el 3 de maig. Conviden a que altres instituts n'organitzin d'altres.
Tomàs Viñas: Opina que es tracta d'un enfrontament a llarg termini, que forma part d'una campanya
que s'aprofita de la crisi. Cal pensar en accions poc costoses, que puguin ser reiterades i que pugui
participar molta gent. Per exemple fer enviaments de correus el dia 10 de cada més a la delegació
dels SSTT amb les retallades de cada centre. S'opina també que les reivindicacions dels últims anys
han estat molt sectorials i s'ha perdut els contacte i suport de les famílies. Cal convèncer-les que
també els hi afecten.
Damià Campeny: Cal el suport de les famílies, però cal fer alguna acció més directa. Troben bona
idea que cada centre expliqui com li afecten les retallades. Fins i tot s'ha plantejat per algunes
persones fer vagues més contundents, com una setmana seguida.
Antonio Machado: La percepció és que en el seu centre hi ha ganes de fer coses. Estan d'acord en
realitzar un taller on s'expliqui com van afectant les retallades, per a què pugui arribar aquesta
informació a tothom.
CEE Les Aigües: S'avança la proposta d'informar de les retallades els caps de setmana, podria ser a
la pl. Santa Anna, per intentar conscienciar i mobilitzar a les famílies.

Propera assemblea de zona
Centre Cívic de Cerdanyola, dimecres 9 de maig a les 17:30h
Passeig. Ramon Berenguer III, 82 – 84, Mataró

