ACTA INFORMATIVA DE LA TERCERA ASSEMBLEA DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE
NOU BARRIS.
L’assemblea celebrada el dimarts 26 de Juny a l’Escola Antaviana va reunir a
treballadores i treballadors de: l’Escola Victor Català, Institut Pau Picasso,
Escola Elisenda de Montcada, CFA Freire i Escola Antaviana, i representants
dels sindicats CCOO, USTEC i CGT.
La primera part de l’assemblea, els sindicats ens expliquen la resposta que ha
obtingut l’Escola Sant Josep Oriol, sembla que els mestres no han sortit del tot
descontents.
Després parlem de les retallades de les USEE (Unitat de suport d’educació
especial), la representant de l’Institut Pau Picasso, ens explica com queda la
situació en el seu institut ja que primer retallen a secundària. Treuen mitja
persona i tots pensem que això va en detriment dels noi i noies de la USEE i
dels professionals que estan en aquesta unitat, ja que veuen la dificultat de
portar a terme la seva feina amb qualitat i amb una l’atenció adequada.
Fem una ronda de les escoles presents, per veure quines opinions hi ha en els
claustres, l’Escola Victor Català comparteix que és la seva primera reunió de
zona i que una mica volien saber quin era el camí a seguir i que opinaven les
escoles del barri.
L’Escola Elisenda de Montcada, han parlat en el claustre i sembla que
majoritàriament el claustre dona suport:
•

A la concentració del dia 31 d’agost, pel tema d’interins i substituts

•

I suport majoritari a la vaga d’inici de curs.

•

No donen suport a la mesura de no fer sortides, sobretot pensant en no
perjudicar els infants.

A partir d’aquí comencen a explicar-nos les persones que van anar a
l’INTERZONES quin ambient es respirava, sembla que aquí donen suport a la
vaga el dia 12, 13 i 19, inici de curs d’infantil-primària, secundaria i escola
d’adults.

Però a l’ASSAMBLEA GROGA, sembla que tot això dona un petit pas enrere,
no tenen molt clar per les dades que tenen, que la vaga tingui un suport massiu
o fort per part de la Comunitat Educativa.
A partir d’aquí comencem un debat entre tots, en el qual sembla fer-se visible
un cert malestar entre els sindicats i on la resta de la gent present pensem i ells
segur que també, ja que així ens ho han transmès, ens cal unitat.
Unitat entre tota la comunitat educativa, professorat, famílies, alumnes, per
poder seguir lluitant.
Es transmet als sindicats que ara que la base, està disposada a lluitar sembla
que ells no tenen les coses clares per convocar la vaga, en aquest cas USTEC
i CC.OO no ho veuen clar i la CGT sí, i serien ells els que donarien la cobertura
legal per far la vaga.
CC.OO, creu que s’ha de fer visible que el curs no pot començar amb
normalitat, però amb propostes com per exemple:
•

El dia 12 anar tots a treballar amb la samarreta groga

•

Evidenciar que hi ha més nens i nenes a l’escola i menys mestres

•

Evidenciar que els alumnes de secundaria per la tarda estaran per el
carrer

•

Cassolades... etc

L’USTEC, no diu, no a la vaga, però creu que no tenen prou suport d’altres
organismes educatius per tirar la vaga endavant. Sobretot tenint en comte que
l’Assemblea Groga sembla que no dona gaire suport a la vaga. I també
expliquen l’exemple de València i Madrid que les vagues han sigut molt més
massives que aquí a Catalunya i en canvi el resultat no ha sigut l’esperat, les
retallades han continuat, cal tindre molt clar quines estratègies s’han de seguir
per aconseguir uns objectius.
Queda evidenciat que a nivell de zona, cal que la resta d’escoles també
manifestin els seus acords decidits en els claustres. De moment només som
tres escoles, Freire, Elisenda de Montcada i Antaviana, la que ha passat una
graella amb les votacions fetes en els seus claustres.
Pròximes reunions i mobilitzacions són:

•

INTERZONES: 2 de juliol a les 18’30h a l’IES Llobregat
Encara no sabem si l’Assemblea Groga és reunirà aquest mateix dia o el
dia següent.

•

MOBILITZACIONS:
29 d’agost a les 12h Via Augusta
31 d’agost a les 18h Via Augusta
Convoquen tots els sindicats principalment per el tema d’interins i
substituts, però estem convidats tots.

S’acorda que s’enviarà a totes les escoles la graella, però aquest cop plena
amb els resultats de les tres escoles abans anomenades, per veure si així la
resta d’escoles s’animen una mica més, en aquesta lluita.

PROPERA REUNIÓ ZONA 9 BARRIS
5 DE SEPTEMBRE 2012
14’30H ESCOLA ANTAVIANA
Barcelona 26 de Juny de 2012

