Resum zona del Prat de Llobregat del 7 de maig 2012
Assistents: escoles Galileu, Tarradellas, Jaume Balmes, Jacint Verdaguer, El Parc i Charles Darwin, instituts
Baldiri, Estany i Dalí, CFA Terra Baixa, representants de CCOO, USTEC i CGT
Avisa de la seva absència l’escola Maragall.
Informacions
* Darreres mesures que s’aplicaran amb el decret de Rajoy i l’adequació de la Generalitat: es passen
fulls de CCOO i CGT sobre les mateixes i es queda no entrar per qüestions de temps i donat que majoria diu
ja coneix. Si hi ha qualsevol dubte, s’aclarirà.
* Prat contra les retallades. Informa company del Galileu que hi va en nom de la zona. Es recorda i anima a
la participació en la manifestació de dimarts 8 a les 17,30 al CAP Ramona Via i es passen fulls de la
convocatòria per a repartir en els centres. També s’informa que dimecres tarda es passarà la pel·lícula
Debtocràcia per a debatre sobre el no pagament del deute.
* Els sindicats plantegen les mobilitzacions unitàries que estan per davant i que dimarts 8, a Madrid, es
concretarà si tenen abast estatal ja que provenen d’uns proposta que ho és:
* 10 de maig. Jornada estatal de lluita
* 12 de maig. Participació en la manifestació del 15M amb un bloc d’ensenyament de la comunitat
educativa. La mani és a les 18h i el bloc d’ensenyament arrenca a les 17,30 a Rbla Catalunya/Rda
Universitat.
* 22 de maig. Vaga.
El darrer punt obre una discussió ja que hi ha companyes/s que diuen que estan en contra com s’ha fet la
convocatòria ja que s’havia reiterat la voluntat de que no fossin vagues puntuals sinó més contundents i que
els sindicats no tenen en compte el que es diu des dels centres. Compartint la crítica un altre company diu que
sí però que si no es fa aquesta és difícil explicar que és per a que se’n facin més. USTEC explica les raons de
la convocatòria i les dificultats per arribar a posicions comunes a tothom. Es fa la proposta de convertir la
vaga d’un dia en vaga de tres o en una vaga que segueixi a la següent amb 2 dies... es concreta la consulta als
centres de fer 3 dies de vaga en lloc d’1 i decidir el darrer com seguir: serien els dies 22, 23, 24.
* Mobilitzacions del 15M. El company de l’Estany diu que a més de la mani del 12, hi ha una acció sobre
ensenyament dins del calendari de l’aniversari del 15M. Serà el dia 15 , de 14 a 16h. amb entrepà, davant la
seu del PP. Es comenta problema d’horari.
* Mural humà amb alumnes i professorat contra les retallades, fora d’horari lectiu, que proposa Estany de la
Ricarda. Es veu la importància de que no es solapi amb les manifestacions del Prat contra les retallades. Per
això es proposa que la propera mani del Prat, canviï recorregut per acabar a la Pl. De l’Ajuntament i allà fer el
mural humà. Alguns centres ho han començat a parlar, com el Dalí que diu que cal fer una molt bona tasca
d’informació als pares i mares per a que vinguin amb els seus fills. Per tant es queda en començar a parlar
amb les famílies per a que participin, i al Prat contra les retallades per a que faci aquest recorregut. Es
proposa fer en la propera mani de dimarts: seria el dimarts 5 de juny a les 17,30 on comença la mani
del Prat, al CAP Ramona Via. Es passa a consulta a tots els centres, com veuen participar. La comissió
tècnica de l’Estany dirà com i què hem de fer.
* Escoles bressol municipals de Barcelona estan en una vaga de 3 dies contra privatització, increment
de ràtios i reducció del suport educatiu. La vaga és dels 8, 9, 10 i va ser votada per l’assemblea de
treballadores. S’envia nota de suport que demanen com a zona: “Manifestem la nostra solidaritat amb la
lluita de les educadores/rs d’escola bressol pública de Barcelona contra el canvi de model educatiu, les
retallades i la privatització.” Afegint, a proposta del company del Baldiri, “Sou el model a seguir”. S’anima
a que el mateix text s’envii des dels centres a: Bressolrebelat@gmail.com S’adjunta un flyer amb les seves
accions i s’anima a que en la mesura del possible es doni suport. En el mateix sentit es queda no fer res el dia
10 de mobilització general, sinó anar on ells es mobilitzin –veure-ho que no està en el flyer doncs elles
pensaven seria manifestació central: resoldran en assemblea de dimarts i us enviarem-. El company del Baldiri

i el de l’Estany valoren la gent que van aconseguir reunir el passat diumenge a la Ciutadella. Les companyes
del Parc queden en acostar-se a la única municipal que queda en el Prat que no està passada a gestió privada,
El Solet, i passar materials i e-mail de contacte. Ja està enllaçat el blog de la bressol al nostre blog del Prat-esmou
* Acampada de 15 dies davant l’institut R. de Casanovas de St Boi. Hi han anat els companys del Baldiri i
de l’Estany. S’anima a que qui pugui hi passi. Acaben el 16 i sembla que arrel d’això convoquen una
assemblea de plataforma i moviments en defensa de l’ensenyament públic. Quedem en parlar amb ells per a
que no es superposi amb la coordinació de zones del 16 que havíem convocat des de la nostra zona del Prat.
* Coordinació de zones del 16 de maig. Es queda fer-la a escola Galileu i endarrerir fins les 18hs donat
que ja han respost de l’Alt Penedès, secundària Garraf-Penedès, Sabadell, Cornellà, Sant Vicenç dels Horts,
Castelldefels –encara que tenen que resoldre problema amb convocatòria d’AMPAs pel mateix dia-. També
s’ha comentat amb companys de la Plataforma de secundària de l’Hospitalet –que deien perquè no fèiem a
BCN, però la zona considera que no tenim ara capacitat per a fer en un altre lloc-. Es queda com a ordre del
dia de la reunió:
1. Perquè de la convocatòria. Caràcter de la reunió, objectius, funcionament... (sobre això es farà un
petit text que s’adjuntarà a la convocatòria)
2. Roda de zones
3. Propostes
* Assemblea de secundària realitzada en el Balmes de Barcelona el passat 18. Informa la companya del
Dalí que hi va assistir. Van ser uns 80, la majoria d’instituts de Barcelona –només un parell de fora-. Hi van
ser tots els sindicats menys la CGT. Les posicions que semblaven amb més recolzament eren la de no sortides
i no llibres. La companya va intervindré explicant que semblava que no es tenia en compte a primària, i que en
el Prat estàvem junts tenint en compte especificitats dels sectors. Era crítica amb aquest caràcter de
l’assemblea i va defensar aquesta unitat. El company del Galileo també ho veu així a tenor del resum de
l’assemblea que s’havia passat, especialment en el tema de les propostes de vaga i encara li preocupa més que
en un dels punts es posa com si fos proposta per a primària i es pregunta d’on l’han tret. Per l’al·lusió de
l’absència de CGT, la companya d’aquest sindicat diu que no hi va haver una posició de no anar, i que era ella
la que havia de fer-ho i li va ser impossible, però que si hi hagués anat a més del que s’ha dit sobre l’absència
de primària, hagués plantejat diferències ja que en la plataforma reivindicativa que es presenta, la lluita contra
els acomiadaments i retallades no és ni el primer ni el segon punt –que són jornada intensiva i períodes lectius
de 50 minuts-, quan entén que són els centrals del que estem patint. Es comenta que la propera assemblea és
el dimecres 9, a les 16h. a IES Front Marítim de Barcelona. La companya del Dalí diu que anirà.
S’acorden fer:
Una graella col·lectiva que contempli les variacions de plantilla/ matrícula/ i dotacions de
funcionament dels centres del Prat per tal de tenir dades concretes per a divulgació. L’estructura la farà el
company del Baldiri i la companya del Dalí enviarà mecanisme per anar introduint les dades centre a centre.
Una relació acumulativa de les retallades que hem patit. Es passarà esborrany des del company del
Galileu i anirem completant entre tots i totes.
Per últim s’acorda enviar exigència de llibertat de la companya de la CGT Laura Gómez.
Donat que cal recollir les votacions de la vaga proposada pel 22 i de la proposta de convertir-la en una vaga de
3 dies que portaríem a la coordinació de zones, així com d’acabar de perfilar aquesta reunió, la propera zona
es farà dilluns vinent 14 de maig a les 13hs a l’escola Verdaguer.

