RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE SANTA COLOMA
DEL DIJOUS 3 DE MAIG DE 2012
ASSISTENTS:
Representants de les escoles: S Família, Salvat Papasseit, Mercè Rodoreda, Gaudí, Sant Just,
Rosselló Porcel, Torre Balldovina i Primavera. Instituts: Can Peixauet.
Sindicats: USTEC, CCOO, UGT, CGT.

1.-Informació Mesa Sectorial del 26 d’abril: increment horari jornada professorat,
augment ràtio.
•

•
•
•
•
•

La Generalitat aplicarà les 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.

2.-Mobilitzacions
Des de diversos centres es planteja la necessitat d’accions que reforcin les mobilitzacions com ara
desobeir l’augment d’horari lectiu negant-nos a fer mes hores o negar-se a fer formació. Sobre el
tema de la formació es respon que en aquests moments, és el Departament qui està reduint l’oferta i
que el que s’ha de fer és el contrari, demanar cursos. Sobre el tema de la desobediència es demana
informació sobre el tipus de sanció que es pot aplicar.
Les escoles Rossellò Porcel, Salvat Papasseit i Mercé Rodoreda faran un assemblea conjunta de
professorat i families dels tres centres, el proper 10 de maig a les 17,00 hores per informar a les
famílies de les retallades.
El professor d’Educació Física del Rosselló Porcel farà una classe a la Plaça de la Vila amb
samarreta groga. Es farà extensió a mes centres per tal que es sumin a la iniciativa.
S’informa de les accions previstes per la Diada de l’Ensenyament Públic del dia 13 de maig.
• Es farà una octaveta de les AMPA’s per repartir a la Diada convocant a una manifestació el
dia 22 a Santa Coloma.
• L’escola Mercé Rodoreda posaran una tela gran per que els nens i les famílies escriguin
frases contra les retallades en diversos idiomes.

El calendari de mobilitzacions pel mes de maig és el següent:
8 de maig: Concentració-Assemblea a les 14 hores a la Plaça de la Vila
10 de maig: Jornada d’accions de lluita del sector educatiu a tot l’estat.
12 de maig: Manifestació Social a Barcelona (18h Plaça Catalunya)
13 de maig: Diada Ensenyament Públic a Santa Coloma.
15 de maig: Accions de protesta contra la reforma laboral (a concretar).
22 de maig: Vaga d’ensenyament a nivell estatal ( FaPaC està estudiant donar suport a
la vaga)

3.- Solidaritat amb represaliats 29M.
S’aprova el següent text:
La zona de Santa Coloma, denunciem l’estratègia de repressió engegada des dels
governs conservadors contra les organitzacions sindicals i moviments socials com única
resposta a la massiva participació de la ciutadania en la vaga general del 29M i en els
centenars d’actes de protesta convocats per tota la geografia estatal durant aquell dia.
A partir d’aquest moment l’única resposta obtinguda ha estat la repressió, mitjançant
l’empresonament des del mateix dia de la vaga dels estudiants Javi, Dani i Isma, amb
desenes de detencions de militants de totes les organitzacions sindicals, i que ha
culminat amb l’ingrés a la presó sense fiança de la sindicalista de CGT Laura Gómez a
Barcelona.
Sindicats, moviments socials, estudiants, etc, estan sent objecte d’aquesta estratègia en
la qual es criminalitza a qui combat la reforma laboral mitjançant la manipulació dels
fets, utilitzant mètodes que ens recorden èpoques passades.
Exigim la immediata posada en llibertat de les persones que continuen detingudes o a la
presó i manifestem la nostra solidaritat amb totes aquelles persones que estan sofrint la
repressió en nom del conjunt de la classe treballadora.
Es demana als centres que enviin missatges de solidaritat a:
Felip Puig ( Conseller d’Interior): consellerpuig@gencat.cat, consellerpuig@gencat.cat,
f.puig.go@ciu.info, f.puig.go@cdc.cat, felip.puig@parlament.cat
Artur Mas (President de la Generalitat): president.enviament@gencat.cat , presidentmas@gencat.cat

Perfils de facebook:
Parlament de Catalunya: http://www.facebook.com/parlament.cat
Artur Mas (President de la Generalitat):http://www.facebook.com/pages/Artur-Mas/50747210078

DIMARTS 8 DE MAIG, 14 HORES PLAÇA DE LA VILA:
ASSEMBLEA-CONCENTRACIÓ
14,15h. ASSEMBLEA
-Diada Ensenyament Públic 13 de maig
-Mobilitzacions maig

Propera reunió de zona: dijous 7 de juny a les 12,30 al CEIP
Rosselló Porcel
USTEC – CCOO – UGT – CGT

