Resum de la reunió de zona de Gràcia del 26 d'abril de 2012
Assistents: Col.legis Montseny i Baldiri i Reixac. Delegats sindicals d'USTEC, UGT i
CGT.
ORDRE DEL DIA:
1.- Roda de centres.
L'escola Montseny plantegen la necessitat de mobilitzacions contundents (que no siguin
de un dia) per obtenir resposta a les nostres mobilitzacions. Els sindicats intervenen per
declarar que és essencial la participació del professorat en les mobilitzacions i que les
respostes que s'estan donant és insuficient per aturar les retallades.
2.- Valoració vaga general i mani del 21.
S'informa de la repressió policial contra els manifestants pacífics de Plaça Catalunya,
mentre a uns centenars de metres es cremaven contenidors sense que la policia
intervingués. També sinforma de les detencions que s'estan produint i s'acorda la
declaració que s'inclou al final del resum.
3.- Retallades del PGE.
1. S'informa de les noves retallades previstes al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
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’Ensenyament

DECLARACIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS
EMPRESONATS PER LA VAGA GENERAL:
La zona de Gràcia expressa la seva solidaritat amb Laura Gómez i els tres estudiants
empresonats pels fets ocorreguts durant la Vaga General de forma totalment injusta i
exigir la seva immediata posada en llibertat. La decisió de posar-los en presó preventiva
és totalment desproporcionada i innecessària, vulnera la presumpció d'innocència i
respon a la deriva autoritària que han pres la conselleria i el ministeri d'interior i a la
seva inquietud davant la creixent resistència social a les seves polítiques de retallades.

Propera reunió de zona: dijous 24 de maig a les 13,00h a
l'escola Rius i Taulet

