Resum de zona d’Horta-Guinardó del 17 de maig 2012
Assisteixen:
Centres: Torrent d’en Melis, El Carmel, Font d’en Fargues, Àngels Garriga, Can
Carabassa, Pit Roig, Mas Casanova, Heura, Baloo, L’Estel Guinardó, Mare Nostrum, Pau
Casals
AMPES: Coves d’en Cimany, I. Ferran Tallada, Torrent de can Carabassa
Sindicats: CGT CCOO, USTEC-STEs
Ronda d’informacions:
Es parla de les darreres retallades, especialment de la no substitució dels primers quinze
dies de baixa i del decompte que patirem a la paga de juny.
Intervencions:
Es parla que un dia de vaga no servirà, hi ha alguna opinió que només serveix per regalar
els diners, que s’hauria de fer vaga indefinida, i buscar altres mesures de pressió que no
ens perjudiquin més encara. Es respon que nohem de perdre de vista que som treballadors
i que la nostra eina és la vag. Que tot i que no ho sembli, molesta molt al Departament,
com tampoc els hi agrada gens que sortim al carrer.
S’informa també de la jornada de lluita del dia 24, sortir en cercavila i trobar-nos a la
plaça del nen de la rutlla; es passen els cartells i s’anima a potenciar la participació de
mestres, alumnes i famílies. També s’informa i es convida a l’acampada que organitza
l’AMPA de l’escola La Font d’en Fargues els dies 8 i 9 de juny. S’anima a participar a
la vaga i a la manifestació de les 12.30.
Possibles mesures de pressió:
Enviar correus, fins bloquejar-lo, a la consellera o d’altres caps.
Recollir diners per posar anuncis als diaris.
Retardar la pujada a les classes a les 9 perquè les famílies ho vegin.
No fer classes però estar a l’escola amb els alumnes
Enfosquir les pàgines web, que només es vegi un fons negre amb un cartell contra les
retallades
Que les famílies i els mestres posin cartells als balcons perquè es visualitzi.
Vaga de pares i mares, no porten els fills a l’escola.
També es demana que els sindicats facin mesures de pressió fortes.
Enviar a casa dels alumnes una carta cada vegada que es produeixi una incidència per
manca de nomenaments, si no es fa alguna classe o es trenca un desdoblament. Es
proposa també que les famílies guardin els fulls i els portin al departament per pressionar.
S’informa de l’assemblea de zones que hi va haver al Prat, on es va fer un recull de
mesures que ens farà arribar, i es comenta especialment la proposta de no començar el
curs amb normalitat, fer vaga el 12 de setembre . S’està preparant una consulta a les
diferents zones per veure quines mesures es tiren endavant, es diu que se’n parli a les
escoles.
Valoracions:
Hem d’anar molt en compte amb les mesures que suposin desobediència, s’ha d’assegurar
que anem tots a la una, hem de pensar que la mobilització serà llarga, que el curs vinent
haurem de continuar, perquè els retallades seguiran.
Que les mesures proposades son totalment compatibles amb la vaga, que recordem que
som treballadors i hem de començar a pensar com a tals. Que es compti sempre amb les
famílies, se les informi i se les convoqui.
Es fa el recompte de les diferents escoles

Horta 17 de maig de 2012

Dubtant/
Total

Si a la vaga No a la vaga

Absents

CRP Horta Guinardó
EAP Horta Guinardó
CEE Folch i Camarasa
Àngels Garriga

18

12

6

24

13

10

Baloo
Coves d'en Cimany

5

El Carmel
Font d'en Fargas
Heura

3
19

6?

12

4

17

5

Mare de Déu de Montserrat
Mare Nostrum
Pau Casals

23

20

3

Pit Roig

16

10

4

14

16

20

9

13

Estel Guinardó

15

8

3

4

Torrent d'en Melis

18

2

8

8

2

Taxonera
Torrent de can Carabassa

Mas Casanovas
Jovellanos

Tres Fonts
Ies Francisco Goya
IES Joan Brossa
IES Narcís <monturiol
IES Príncep de Girona
Vall D'Hebron

No es concreta cap dia per tornar-nos a trobar, tot i que es creu interessant fer-ho, si pot
ser abans del 6 de juny.
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