Resum de la zona de Ciutat Vella del 29 de maig 2012
Assisteixen: Instituts Milà i Fontanals, Verdaguer i Salvat Papasseit, escoles Alexandre Galí, Drassanes, Rubén
Darío –a títol personal, per informar-se- i Cervantes. Representant de l’àmbit sindical per CCOO en el Consell
Escolar de Ciutat Vella. Representants d’USTEC I CGT
1. Valoracions de la vaga del 22M
Drassanes. La majoria va fer la vaga. La qüestió és el treball amb els i les companyes: van començar fent
assemblees de treballadors de 4 i ara són 20, la majoria del claustre.
Cervantes.- Vam votar, sortiren 3 i molts indecisos fins que un comentari crític i d'unió va fer ajuntar indecisos
amb decidits a fer vaga per passar a ser 10 i a en poques hores una persona més s'hi afegia. L’AMPA va fer una
carta a les famílies donant suport. Es van acabar els cartells que estaven fent els nanos de 5è i es van sumar a la
manifestació.
Alexandre Galí.- També van començar 7 o 8 i van fer-la 10 o 12.
USTEC informa de que hi ha escoles que no venen però si fan accions, com ara la vaga: és el cas del Pere Vila
que va anar un 100%
Les xifres del Salvat de 6 persones van augmentar a 11 persones aproximadament
del Milà són les que estaven al resum anterior i no van canviar.
Es recullen molts arguments dels qui no fan les vagues: no tenen diners; els qui no senten el problema de les
retallades - i sobretot els acomiadaments- com a propis... No és un problema general ni dels joves ni dels grans,
sinó que és com si cadascú anés a la seva. També es comenta el tema de les activitats alternatives en el dia de
vaga i això al fi i al cap és cruament no fer la vaga i donar arguments als mitjans que van dedicar quasi tant de
temps a això, com a la vaga i mobilització. També de companys que diuen donen el dia de sou a una ONG però
no fan la vaga. USTEC i CGT opinen que realment és un problema lo de les activitats alternatives, que malgrat
puguin ser molt bones, fetes en el dia de la vaga és un boicot als companys i companyes que la fan. USTEC diu
que així com aquest tipus d’activitats de les que s’han fet moltes, sumen, quan es fan el dia 22M, en plena vaga,
resten.
2. Xaranga i propostes
No es veu de concretar ja que hi ha poques respostes, però sí es fan dues propostes a nivell de zona:
• Donar suport com a zona al cant del Cor de pares del Cervantes contra les retallades dijous 7
de juny a les 17:30h davant del mercat de Santa Caterina durant un
quart d'hora. Animem a professorat i famílies de tots els centres a sumar-nos!
• Impulsar per a venir com a zona a l’acció que l’EOI fa dimarts i dimecres a les 19hs. Drassanes
s’encarrega de parlar amb ells –coincideixen en la concentració que es segueix fent a les 14hs els
dimecres davant del CAP amb Sanitat-. La proposta seria venir tota la zona el dimarts 19, amb
xaranga inclosa. Es concretarà en la propera zona i per e-mail
3. Consulta de la coordinadora de zones
Per raons diverses no s’ha pogut fer en els centres i es demana es torni a enviar consulta –s’adjunta- per tal
de garantir que s’envia amb “responder a todos” per tal que el Rafel del Milà, que s’ha oferit a anar a la
coordinadora de zones del 6 de juny a l’escola La Vinyala a St. Vicenç dels Horts, pugui portar les dades
de la zona.
Tornen a sortir propostes diferents a la de la vaga (no donar notes, no fer proves diagnostiques, no fer clases de
9 a 10…
CGT informa que part d’aquestes propostes estan a la consulta de la coordinadora de zones i que importa que,
igual que la proposta de no començar el setembre si hi ha un sol acomiadament, es votin als centres i malgrat
sigui NO, hi hagi posicionament dels mestres.
USTEC informa que han fet un document sobre les repercussions legals de moltes d’aquestes propostes
alternatives –s’adjunta-.
4. Diversos
Interins/substituts. CGT: comenta com cada vegada estan més fràgils i el problema és que ha mancat resposta.
Ara no podem deixar-los sols; a més pels qui no ho veuen com a problema que els afecta, cal recordar-los que

està pendent l’adequació de la reforma laboral a l’estat bàsic de los empleados públicos i al cas del professorat,
així com la proposta de Wert de revisar concepte cola pública i es parla que tot plegat podria ser l’octubre.
USTEC comparteix i diu que ja a l’assemblea del 22M es van començar a recollir e-mails d’interins per a poder
agrupar a l’estiu si no els contracten. CGT informa d’una possible trobada de tots els interins i substituts el 31
d’agost per a veure com i qui han quedat sense feina, però no serà prou si no recolzem i això podria ser
anunciant ara –si així es veies- el no començament si en falta un de sol. USTEC diu que s’ha fet una crida
específica a interins per a que participin a la reunió de coordinació de plataformes del dia 2 de juny a
l’escola Cavall Bernat.
Intensiva.- el termini per acollir-se s’acaba l’1 de juny segons explica Salvat Papasseit. Verdaguer i Milà diuen
els ha arribat que això no exclouria que els profes vagin al centre 2 tardes per a fer “activitats”, cosa que faria
que molts profes s’ho repensin. No queda clar, però semblaria que podrien ser reforços o així. CGT proposa a
USTEC presentar pregunta a la propera Junta de Personal del Consorci.
Preus banderoles per penjar a balcons. Ilde ha preguntat preus: podrien rondar els 2,5 euros segons mida.
Marina també en te d’una compra que es faria a Mataró i que ens en podrien passar. Es queda parlar propera
reunió i si ja hi ha gent que ho compraria que s’informi.
Es queda per la propera reunió de zona el dimarts 12 a les 17,30 a l’EOI.
Abans del 6 de juny, feu arribar les xifres del que pensa el centre de la consulta que s’adjunta.

