RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA SANT MARTÍ
DEL DIA 19 D'ABRIL DE 2012
Assistents:
Escoles Els Porxos, Pere IV, CEE Concha Espina, Instiuts Moisés Broggi, Front Marítim i
sindicats, CCOO, USTEC i CGT.

1. Roda de Centres: La representant de l'escola El Porxos presenta una carta que han
elaborat per informar a les famílies de les retallades. S'enviarà a tots els centres de la
zona com a model per a qui la vulgui aprofitar. El representant del Pere IV planteja la
necessitat de potenciar la reunió de zona per millorar i estendre la informació sobre les
retallades a tot el professorat dels claustres. L'Institut Moisès Broggi Informa que han
començat a fer cassolades amb les samarretes grogues cada dimecres i que es posaran
en contacte amb les escoles Can Miralletes i Antoni Balmanya per fer-les conjuntament.
L'Institut Front Marítim informa de l'assemblea (de Barcelona i rodalies) del dia 18 al
Balmes, van assistir unes 50 persones, es va discutir la jornada Intensiva als Instituts i
es va fer un proposta de fer vagues parcials. Per acabar de concretar es convoca una
nova assemblea (de Barcelona) el proper dimecres 9 de maig a les 16h a l'Institut Front
Marítim.

2. Valoració Vaga General 29M i continuïtat de les mobilitzacions. Els centres
presents informen de la participació en la vaga general i els sincicats informen dels
centres que tenim dades, segons el quadre adjunt. Sobre la continuïtat (de les
mobilitzacions), a la reunió intersindical de l'11 d'abril no es va concretar res més que la
manifestació del 21 d’abril.

3. Darreres informacions sectorials. S'informa de les noves retallades previstes als PGE,
que suposen afegir als 197 milions d'euros de retall de la Generalitat, gairebé altres 600
milions d'euros del Ministeri d’Educació per aplicar en:
• Més alumnes per classe (augment de les ràtios màximes fins a un 20%). és a dir
30 alumnes a primària i 36 a secundària).
• Més hores lectives (mínim de 25 a infantil i primària i de 20 a secundària).
• Inferior cobertura de les substitucions (només les superiors als 10 dies lectius)
• Menys retribucions (supressió o rebaixa de complements retributius, com el
estadis o d’altres).
• Reducció de les plantilles: cobertura del 10% de les jubilacions, reducció de
milers d’interins i substituts, menys grups classe (però molt més nombrosos),
menys personal de suport.
• Falta saber la concreció de les retallades en el Departament d’Ensenayment.

4. Manifestació MUCE 21 d'abril. S'informa de la convocatòria de la manifestacio del
dissabte i es fa una crida a la participació.

5. Diversos. S'estableix un debat sobre la situació dels claustres. Es veu necessari
potenciar la màxima participació en les reunions de zona. Es constata que la
convocatòria extraordinària del 8 de març, es va fer a la tarda i que va haver més
participació que al migdia. S'acorda fer la propera convocatòria a la tarda i fer-la el 3 de
maig per tal que els centres puguin portar acords per l'assemblea del Front Marítim del
dia 9.

Propera reunió de zona: ES FARÀ A LA TARDA
dijous 3 de maig a les 17,00h a l'escola Poblenou
CCOO – USTEC - UGT - CGT

