Resum de zona de Gavà-Viladecans del 27 de juny 2012
Assistents: Escoles Eramprunyà, Salvador Lluch i Marcel·lí Moragues de Gavà, escoles
Pau Casals, Àngela Roca i Institut Miramar de Viladecans. Representants d’USTEC i
CGT
1. Retallades i plantilles 2012-13
Es fa ronda del que es sap dels centres presents:
• Insitut Miramar, tot i tenir 1 grup mes podria quedar-se igual, ja que es
compensaria amb els 2,5 que li treien.
• Pau Casals perd 1,5, que podrien ser 2
• Àngela Roca perd 1,5. Li redueixen a ½ l’AA.
• Eramprunyà: perdien 1,5 però com els donen ½ AA, perden 1
• M. Moragues perd 1,5
• Salvador Lluch: perd 1 i recorda que ja en va perdre un altre l’any passat.
Eramprunyà plateja que tenen raó, ja que al seu centre també s’han anat perdent curs
rera curs. USTEC diu que ells tenen en el web la recollida de les retallades des de 2010.
Es queda en posar aquí l’enllaç:
CGT informa que ahir es van aprovar les darreres mesures en acord de govern:
s’enllacen aquí.
2. Valoració del curs i propostes per al proper
Ònia de l’Eramprunyà informa de la darrera reunió d’interzones en la que després de
valorar les dades, i malgrat la consulta te limitacions per la xifra, es va quedar en la
vaga del 12 i en no fer sortides ni colònies pel manteniment de les places dels
interins i susbstitucions des del 1er dia i amb 100% de sou –s’adjunta comunicat
interzones-. Diu que el dia 2 es farà la següent reunió i es concretarà el pla de lluita i
continuïtat de les vagues.
Explica també que després es va fer l’assemblea groga –amb pares i mares i comunitat
educativa- on malgrat es va votar si donar o no suport a la vaga, i es va quedar 59 a
favor, 4 en contra i 31 abstencions, nomes ho resolen si es tenen 2/3, per la qual cosa,
malgrat ser majoritari, no es va prendre com a posició de l’assemblea.
a. Es fan valoracions sobre el tipus de vaga que es podria fer i es proposen: tant la
indefindia –encara que al final només fossin 3 dies-, com 3 dies parcials –de 9 a
11h per exemple-. Es portarà a la reunió del 2 a l’institut Llobregat de
l’Hospitalet a les 18,30. Es comparteix que per a garantir un èxit, cal estendre
anant als centres que no venen a la zona i explicar, en paral·lel a mantenir
el treball amb pares i mares. També respecte el tipus de vaga es parla de fer
piquets, anar als centres –tant als propis si hi ha gent treballant, com si són
altres-, concentracions... Es queda que al setembre es repartiran els centres entre
els presents per tal d’anar-hi.
b. Sobre no sortides-no colònies. Es planteja la dificultat que això comporta per al
treball amb AMPAs, com explica Ònia de la reunió d’ahir amb AMPAs de
Gavà. Es reivindica la carta feta per l’institut Miramar on en síntesi es
planteja que “les retallades del Departament impossibiliten fer sortides i
colònies”. Tot i així es planteja que hi ha poc temps i d’altres que és un
problema ja que els ha calgut fer els tràmits burocràtics per a convocar un
claustre extraordinari per això i els preocupa acabar dividits. I també que hi ha

direccions que en fan cas omís dient que saben que tal o qual centre les faran.
CGT plateja que malgrat no estan d’acord, ells donaran suport a les mesures que
surtin del 2, i com aquesta és una però li sembla molt important el tenir cura de
les AMPAs i comparteix l’escrit, demana permís per enviar a interzones i que en
tot cas, com s’han d’aprovar per consell escolar, es porti com a posició del
professorat. USTEC planteja que no cal fer claustres per tractar aquest tipus de
temes, sinó fer assemblees de professorat, encara que sigui al final del claustre
per aprofitar la convocatòria.
A rel de la darrera discussió sobre el paper de les direccions, es planteja que en realitat
amb la LEC s’han convertit en caps de personal i no podem esperar res mes, i que son
excepcions les direccions que tracten de no fer-ho així. S’informa que la Junta de
Directors han fet un escrit i lliurat a ST, però que en la pràctica hi ha problemes amb
moltes direccions.
També es planteja el repetir les pitades, valorant molt positivament la darrera a la
Rigau al Col·legi de Licenciats. USTEC planteja que cal anar més enllà de les pitades
fint sonar les alarmes. També es parla de que cal buscar activitats a la sortida de les
escoles de localitat que permetin sortir plegats a mestres, pares i nanos. La
companya que va estar a la reunió amb AMPAs planteja que això també ho veien ells i
que proposaven també fer assemblees en aquell moment amb pares i mares.
USTEC planteja que presentaran un pla de lluita on es comenci amb activitats
alternatives –no amb vaga el 12- per anar treballant amb unitat i poder superar el 30%
de vaga del passat 22; que en aquest pla es contempla una vaga a la tardor i abans una
mobilització amb pares i mares convocada pel MUCE que podria ser a finals d’octubre.
Un company del Miramar planteja si això vol dir que no donaran suport al que es quedi
el 2. USTEC diu que hi ha poques dades i que trucarà centre per centre per a veure què
diuen. CGT diu que donaran suport al que surti el 2 i que se’n alegra que USTEC ara
truqui per saber què diuen els centres, però és una llàstima que no hagin fet en el darrer
mes que corria la graella i que des del Prat es demanava que tothom l’estengués per
saber què volia realment la gent als centres i no han ajudat en res com es pot veure en
que no hi ha ni una sola resposta de Tarragona, Girona o Lleida on tenen delegats. Una
companya anima a que hi hagi unitat al voltant del que s’acordi el 2 i que es pensein
més activitats per fer a més de la vaga.
CGT passa uns apunts per a poder aprofitar els “encàrrecs de serveis” que consten a les
instruccions d’inici de curs (pàg 34 a les de primària i infantil, pàg 95 a les de
secundària i pàg 35 a les d’adults: heu d’entrar per l’intranet o a traves dels docs penjats
en la nostra web) per tal que un parell de mestres es garanteixi tenen possibilitat d’anar
a les reunions de zona.
Altres propostes:
• Que a les presentacions de curs es vagi a fer soroll per mostrar el rebuig i
demanar també comptes als ajuntaments que gasten en això i no
garanteixen beques o manteniment de centres de primària
• Donar suport a la carta que proposen fer les AMPAs per informar a les
famílies. De pas recordar la coordinació d’AMPAs –de les dues localitats- el 10
de juliol a les 17 al bar l’Escaleta (davant l’Eramprunyà).

Propera reunió de zona el dimecres 5 de setembre a l’Eramprunyà.

