Acta assamblea de zona de l'Hospitalet de Llobregat
Lloc: Escola La Carpa
Data: dimarts 26/06/2012
Hora d'inici: 13.00
Hi assiteixen:

Representants dels centres: Joaquim Ruyra, Josep Maria Folch i Torres, Menéndez Pidal,
Ausiàs March, Pau Sans, Estel Can Bori, Busquets i Punset, Lola Anglada, Puig i Gairalt,
Joan Maragall.
Representants dels sindicats: Rosa Chiva CCOO, Pep Vinyals USTEC, Maria Ibáñez CGT,
Aitor Marti CGT, Carme Pinós UGT
Ordre del dia
Es recorda en primer lloc l'ordre del dia previst:
1. Recollir resultats de les graelles de consulta sobre Sortides sí o no.
2. Informacions
3. Mobilització inici de curs.
Temes tractats
1. Fer sortides durant el curs 2012/13, sí o no?
Les escoles comuniquen a l'assamblea el debat que s'ha obert en alguns claustres
sobre si les activitats gratuïtes s'haurien de seguir fent o no. Es recorda que la
mesura de no fer sortides preten pressionar els tercers que es beneficien
econòmicament de les activitats que contractem (obres de teatre, museus, cases de
colònies...), per tant no sembla que, majoritàriament, es vegi cap problema a seguir
fent sortides gratuïtes (anar al parc, visita al mercat...)
Alguns centres manifesten que veuen condicionada la seva decisió final al fet que hi
hagi un alt percentatge de seguiment de la proposta o no.
L'assamblea enten que les escoles assistents a data d'avui es comprometen a
assumir l'acord que es prengui a la reunió però obviament, no es pot respondre per
les escoles que no hi són representades.
Les escoles presents comuniquen els resultats de la votació:
SORTIDES
GRATUÏTES

COLÒNIES

Joaquim Ruyra

Sí

No

Josep Maria Folch i Torres

Sí

No

No (a les sortides en
general)

No

Sí

No

No (a les sortides en
general)

No

Menéndez Pidal
Ausiàs March
Pau Sans

Estel Can Bori

Sí

No

Busquets i Punset

No

No

-

-

Puig i Gairalt

No

No

Joan Maragall

Sí

No

Lola Anglada *

* En principi no hi ha intenció d'adherir-se a la mesura de pressió. Prendran accions
informatives amb les famílies, però cal saber encara si s'adheririen en cas que tirés
endavant la iniciativa.
RECOLLIM doncs QUE:
En la consulta s'han pronunciat 18 escoles (d'un total de 35)
D'aquestes: 16 escoles diuen SÍ a les sortides gratuites; NO a les colònies i
sortides de pagament.
Les dues escoles restants han comunicat que sí seguiran fent sortides i colònies amb
normalitat
Maria Ibañez de la CGT informa que a través de l'assamblea d'interzones s'han
recollit les dades de la consulta realitzada sobre el tema de les sortides i colònies.
De 3720 persones consultades han contestat 2609, de les quals 1553 diuen NO a les
sortides i colònies per al proper curs 2012-2013, i 1298 diuen SÍ a la mesura de aturar
l'inici de classes del 12 de setembre.
L'assamblea valora que cal trucar directament les escoles que no s'han pronunciat
encara i s'insta els sindicats presents: CCOO, USTEC, UGT i CGT, a assumir aquest
encàrrec de l'assamblea i fer les trucades pertinents. Caldria tenir els resultats
abans de divendres 29/6 per tal de poder dur-los a la interzones del 2/7.
Cal que quedi clar que els pronunciaments dels representants a l'assamblea són en
representació dels claustres i no a títol individual. En altra consideració estan les
opinions de les persones assistents.
És necessari que s'esculli un representant de l'Hospitalet que participi en
l'assamblea Interzones. Marta Malet de l'Estel Can Bori assumirà la representació
durant la propera reunió del 2 de juliol, però només per aquesta ocasió, de manera
que encara cal escollir una persona representant.
2. Informacions
En Pep Vinyals d'USTEC informa que el dia 31 d'agost hi ha una convocatòria de
concentració davant les oficines de Via Augusta per recolzar les companyes i
companys en situació d'interinatge i substitucions.
3. Mobilitzacions inici de curs
L'assamblea parla de la necessitat de comunicar amb detall a les famílies les
conseqüències de les retallades i el perquè de la decisió de no fer sortides i

colònies. Cal tenir-ho en compte a les reunions d'inici de curs.
Sembla ser que la idea d'aturar l'inici de curs 2012-13 i fer vaga el primer dia 12 de
setembre, o fins i tot els 3 primers dies, va sonant amb força. Es veu com una
mesura contundent i amb repercussió mediàtica. Les dades de la 3a reunió
d'interzones són les següents:
A favor

Persones consultades: 3.720
Respostes: 2.609
No començar classes al setembre dies 12 (primària) i 13 (secundària) i 19
(adults) fent vaga

1.298

En contra
740

Abstencíó
318

Així mateix, les escoles Folch i Torres i Puig i Gairalt de l'Hospitalet ja han fet la
consulta sobre la vaga del 12 i a les dues ha tingut gran acceptació.
Es recull la proposta d' Amanda Ortega del Puig i Gairalt de preguntar a les escoles
quines persones estan disposades a fer VAGA el dia 12 de setembre, primer dia
d'escola.
Aitor Martin de la CGT proposa que els sindicats facin la pregunta (VAGA dia 12/9?)
als centres que no estan presents a l'assamblea d'avui 26 de juny, talment com se'ls
preguntarà si s'adhereixen a la iniciativa de no fer sortides de pagament ni colònies
durant el proper curs 12-13.
S'aixeca la sessió a les 14.20h.
La secretària de torn
Meritxell Nebot (Josep Maria Folch i Torres)

