Resum de la reunió de zona de Gavà-Viladecans del 23/05/12
Assistents.
Viladecans: Angela Roca, Marta Mata, El Garrofer, , Can Palmer, Pau Casals.
Gavà: Marcel·lí Moragas, Salvador Lluch, Eramprunyà.
Sindicats: USTEC i CGT
Jacme March i CCOO no poden venir.
1.- Valoració de la vaga del 22. S’adjunta quadre de dades.
A. Roca.- Es fa assemblea famílies amb 60 persones. Bé. Es prepara pancarta i reactiven
samarretes.
Marcel·lí Moragas.- Es fa debat amb les famílies. No treuen la segona línia de P3, un petit èxit.
Proposen uns minuts cada dia de cassolada, per exemple de 16’20 a 16’30 al pati, o a les 16’30.
Eramprunyà.- Està poc activa. Es planteja més en la línia de no fer sortides ni colònies.
Can Palmer. No han parlat en assemblea, opinions dels i de les mestres presents: Una possibilitat
seria anar a bloquejar les dades que demanen, per intenta paralitzar l’administració. Es parla
d’aquestes possibilitats, la USTEC informa que han fet una consulta a advocats i que passarà els
resultats per saber exactament quina és l’exposició a sancions en mesures d’aquests tipus. S’ha
de saber la repercussió que pot tenir per direcció.
Pau Casals.- Es va fer xerrada amb famílies, molt animada i força gent. Es va concretar fer un
full molt directe sobre la repercussió que té la retallada a cada nen/a pel curs 2012-13. Es veu
important aprofundir aquesta tasca amb les famílies, es crea una comissió famílies-mestres. El
tema de sortides i colònies planteja no com una decisió unilateral del i de les mestres, sinó com
la impossibilitat de garantir-les per les retallades continuades de professorat i encara més amb el
tema substitucions.
El Garrofer.- Una mica fred.
Salvador Lluch.- Han decidit assistir a les reunions de zona per torns. Dimarts grocs, pancartes,
possible activitat amb nanos al pati formant el símbol de no retallades. Prepara manifest per
pares/mares. Demanen màxima coordinació entre AMPA’s, sindicats, professorat, també alguna
reunió amb direccions.
Marta Mata.- .- Hi ha mestres que valoren molt positivament la vaga. Per ells és un recurs útil
donat que es va convocar per tots els sindicats, per la FAPAC i altres col.lectius. Altres mestres
pensen que “és una vaga bolet” i que no servirà per res. L’empenta organitzativa d’activitats i
propostes que va començar al febrer ha anat baixant. . Alguns mestres comenten que calen coses
que no ens perjudiquin (per exemple en els sou), coses que molestin més al departament o que
facin queixar-se als pares, per exemple deixar de fer sortides i colònies o treballar estrictament
el que toca.
USTEC·STEs considera que la convocatòria de vaga ha significat un important pas endavant a
l’hora d’unificar els diferents sectors de la comunitat educativa en una lluita comuna contra les
retallades i en defensa de l’ensenyament públic. Per primera vegada professorat, alumnat, pares i
mares i universitaris hem sortit al carrer massivament per expressar el rebuig social davant les
polítiques educatives del ministre Wert i la consellera Rigau. USTEC·STEs aposta per la
continuïtat de les mobilitzacions, des de la unitat del professorat i la comunitat educativa, com a
única via que pot frenar les retallades i redreçar l’actual situació.
CGT valora positivament la vaga, encara que va costar, finalment les dades son força altes, més a
primària que a secundària que pràcticament no en tenim. La gran manifestació s’explica per què
molta gent va combinar (fes vaga o no) per a ser-hi, per exemple a secundària amb la vaga dels
alumnes.

3.- Mobilitzacions.
3.1. De zona.
S’informa que hi ha una convocatòria de jornades als Bruguers pels propers 29 i 30 de maig.
S’adjunta el pla.
Es valora que cal aprofundir el treball amb les famílies, en aquest sentit es proposa:
• Fer xerrades amb les famílies a tots els centres que encara no n’han fet. Mirar que
les famílies prenguin iniciatives contra les retallades i que es coordinin.
• Fer un nou comunicat a les famílies. Podria estar bé la proposta del Pau Casals.
• Parlar directament amb la FAMPAV i la de Gavà per tal de coordinar les accions.
• Possibilitat de convocar conjuntament una cadena humana que lligui tots els
instituts i escoles de Gavà i Valadecans. També es pot parlar amb l’Hospital per
veure si també estarien interessats/des a afegir-se.
S’informa de la concentració/tallada de carretera de Castelldefels del proper 31 de maig.
3.2. Generals:
Encara no hi ha proposta de continuïtat de la vaga del 22.
USTEC, estar a l’aguait de les propostes unitàries dels sindicats perquè cal continuar amb
contundència . No acabar el curs sense tenir un pla de lluita i fer una reunió de zona abans
d’acabar el curs quan no hi hagi alumnat i tenir temps per concretar-lo.El curs no començarà amb
normalitat, cal parlar amb calma de quina és la millor acció.El fet que PRI i Secundària i UNI no
comencin el mateix dia provoca una dispersió de convocatòries pel que fa una vaga general de
tot el bloc educatiu. S’ha de preparar tot molt bé perquè qualsevol iniciativa sigui un èxit.
CGT planteja que cal d’una vegada fer un pla de lluita que tingui continuïtat, i posa com
exemple la mateixa lluita d’escola bressol de BCN amb tres dies de vaga i comitè elegit a
l’assemblea, amb activitats des del matí tots els dies de vaga i com havia anat creixent del primer
al tercer dia el seguiment. Cal deixar votat ja ara abans d’acabar el curs que el primer dia de curs
a setembre es fa vaga, el 12 (primària) i el 13 (secundària) no es comença el curs, i es cridi a tots
els acomiadats/ades a encapçalar les manifestacions, iniciant un pla de lluita continuat i
progressiu. Caldria també respondre a la crida de l’assemblea del 22 per tal que tots els
interins/es es concentrin a S.T. el 31 d’agost
4.- Altres.
• S’informa de la reunió de coordinació de zones realitzada a El Prat de Llobregat el
passat 16 de maig, amb la presència de 13 zones. Es passa l’informe i es recorda que la
propera s’ha quedat el 6 de juny a les 18h a l’escola de La Vinyala de Sant Vicenç dels
Horts. Es valora important assistir-hi. Important que es respongui per centres el
qüestionari.
• Es recorda que el 22 es va reunir la Junta de Personal del Baix Llobregat amb S. T
del Baix Llobregat. Van sortir informacions que caldrà tractar en la propera reunió de
zona.
PROPERA REUNIÓ DE ZONA EL DIMECRES 6 DE JUNY A LES 12’30 AL
BRUGUERS DE GAVÀ.

