RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA EXTRAORDINÀRIA DE SANTA
COLOMA DEL DILLUNS 25 DE JUNY DE 2012
ASSISTENTS:
Representants de les escoles: S Família, Mercè Rodoreda, Gaudí, Sant Just, Rosselló Porcel i
Torre Balldovina. Instituts: Can Peixauet. Les Vinyes i La Bastida
Sindicats: USTEC, CCOO, CGT. Excusa la seva presència UGT
1.-Roda de centres.
Sant Just. Han fet assemblea de 24 persones: 11 a favor de fer vaga el primer dia de curs cap en
contra i 13 amb dubtes o abstencions. Sobre el tipus de vaga: 9 vaga indefinida, 3 vaga
intermitent i 5 que farien vaga indefinida si va tot el claustre.
Can Peixauet. Han fet una assemblea de 36 persones; 15 a favor de la vaga, 2 en contra i 19
abstencions.
Torre balldovina. Pendents de fer reunió, s’han definit la meitat del Claustre d’aquest la majoria
s’afegiria a la vaga.
Rossellò Porcel. Assemblea de 16 treballadors: 15 a favor de la vaga, cap en contra i 1
abstenció.
Mercé Rodoreda. Assemblea de 27 persones, Sobre fer vaga indefinida: 13 a favor, 6 en contra i
8 abstencions. Si no hi ha vaga, plantegen no fer classe "normal", però sortir al carrer amb
l'alumnat, tampoc.
La Bastida: Assemblea de 40 persones, 33 a favor de la vaga, 7 en contra i cap abstenció.
Sagrada Família. No estan d'acord de començar el curs amb vaga. En cas de que es convoqués,
dels 22 que han votat 16 a favor (14 vaga intermitent 2 vaga indefinida) 5 en contra i 1
abstenció.
Gaudi i Les Vinyes mantenen les dades de l'anterior zona que s'indiquen en la graella adjunta
Les Vinyes aclareixen que el seguiment de la vaga en el seu centre està condicionat a que sigui
majoritària en tota Catalunya..
2.- Mobilitzacions de principi de curs
S'informa que hi han convocades dues concentracions el mes d'agost en contra de
l'acomiadament d'interins i substituts:
• Dimecres 29 d'agost a les 12h a Via Augusta.
• Divendres 31 d'agost a les 18h a Via Augusta
Donat que el curs comença en diferents dies pels centres de primària i secundària, es planteja
començar amb vaga indefinida des del dia 12 de setembre. S'aclara que la vaga indefinida es
convocaria de cara a l'administració però la idea seria fer al menys una setmana de vaga en tots
els centres per garantir que tots el sectors comencen el curs amb vaga. Després d'un debat entre
tots els asistents s'acorda:
1. Proposar a la reunió Interzones i a l'Assemblea de Secundària que es convoqui vaga els
dies 12 i 13 de setembre, amb continuitat de 2 o 3 dies les dues darreres setmanes de
setembre i paral.lelament discutir i concretar un calendari pel mes d'octubre.
2. Delegar als representants de l'escola Gaudí (Mariví) i de l'IES La Bastida (Ramón) per
assistir a la reunió interzones del proper 2 de Juliol en representació de la zona de Santa
Coloma. Tanmateix delegar a Ramón per assistir a l'Assemblea de Secundària.
3. Convocar una reunió de zona la primera setmana de setembre per valorar els resultats
de l'interzones, per organitzar i per extendre la vaga a tots els centres de Santa Coloma.

Propera reunió de zona: dilluns 3 de setembre a les 16,00 al CEIP
Rosselló Porcel
USTEC – CCOO – UGT – CGT

