Resum de zona de Cornellà del 29 de juny 2012
Assistents: Escoles A. Gaudí, Sant Ildefons, Mediterrània, Anselm Clavé i
representants d’USTEC i CGT
1. Retallades i plantilles 2012-13
CGT informa que ha sortit Acord de Govern d’aquestes retallades i que la “novetat”
respecte el que s’esperava és la reducció en atenció a la diversitat, però en canvi el
manteniment de que un 25% del que quedi sigui com a SEP. L’acord de govern: aquí.
USTEC comparteix i informa que els substituts que vulguin es poden descarregar de la
seva web el text per interposar un recurs pel no cobrament del juliol. Cal presentar
individualment.
USTEC i CGT informen que en forma unitària apart es presentarà contensiós per
aquesta i d’altres mesures que tenen forats legals susceptibles de ser denunciats.
Es fa ronda del que es sap dels centres presents:
• Antoni Gaudí perd 1,5 (perden AA i malgrat te un grup de P3 més)
• Sant Ildefons perd 1,5 –perquè perd 1 P3-. Assenyala que aquesta reducció es
produeix en un centre que te la sisena i que junt amb Galí i torre de la Miranda
s’estan queixant conjuntament.
• Mediterrània: perd 2 -1 d’especial i 1 de primària, mantenen laUSEE• Anselm Clavé perd 1 -0,5 d’infantil i 0,5 de primària, ni tenen ni tenien AA,
però el grup de P3 els han fet matricular ja ara fins a 27. Es comenta que
l’amenaça la tenen tots els centres, però aquí ja l’han concretat.
A rel de la informació del S. Ildefons, CGT comenta que als qui tenen la qualificació de
CAEPs també els estan retallant al marge de qualsevol consideració: Can Clos de BCN,
li han creat aules “cícliques” per poca matrícula, ajuntant en una mateixa classe alumnes
del mateix cicle (1r i 2n, o 3r i 4rt...). USTEC també comenta que a alguns CAEPs els
han ofert perdre nomes 0,5 a canvi d’eliminar la sisena hora i que això és perillos, ja que
no els estalvia la situació del curs vinent.
2. Valoració del curs i propostes per al proper
Els sindicats informen dels escrits de suport a interins/es i als substituts per tal que el
curs vinent les direccions no els pressionin per a que facin el que no els paguen:
s’adjunten i s’anima a signar-lo i enviar on s’indica. Igualment, si algun interí o interina
vol contactar els informaran de les reunions que estan fent. També s’informa de que hi
haurà concentracions el 29 d’agost al matí i el 31 a la tarda en suport dels i les interines.
Mediterrània exigeix als sindicats mesures unitàries contundents, com podria ser una
vaga de 3 dies a l’inici de curs. Hi ha més intervencions demanant accions “a lo
grande”, contundents. Hi ha però qui planteja que també voler-ho tot i no acceptar
d’altres formes de lluita no tant grans és per alguns una excusa...
CGT informa del comunicat de la interzones que es va remetre junt a la convocatòria
d’avui. Diu que a la interzones es van 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 . Diu que el dia 2 es farà la següent reunió i es concretarà el pla de lluita i

continuïtat de les vagues. Com a CGT donaran suport al que es concreti el dia 2, els
agradi més o menys –com el tema de no sortides-no colònies que també va sortir i com
a CGT no ho veuen-.
USTEC anima a continuar omplint les graelles sorgides de l'interzones i a aportar més
dades ja que aquestes no són prou significatives (no arriben al 10% del conjunt del
professorat i posa com exemple Cornellà que només han respost dos centres).
Comenta que el 30% del professorat dels centres que han respost la graella dóna suport
a la convocatòria de vaga del 12-13, que ho han analitzat i que no troben prou garanties
(tenint en compte el seguiment de les darreres convocatòries) per convocar una vaga al
conjunt de territoris. Diferencia el que caldria fer (debat ideològic) on diu que estem
totes d'acord amb el que en aquests moments tenir la força per fer i que sigui eficient
(debat tàctic). És per això que USTEC aposta perquè el primer dia es visualitzi el
conflicte blocant els centres i realitzant accions per evitar que la Rigau hi pugui anar
(carta a les famílies, SOS al pati, elaborar i penjar pancartes, concentracions i talls de
carrer exigint la dimissió de la consellera); també proposa una campanya “dóna la cara
per la pública” que permeti unir tota la comunitat educativa i expandir les nostres
demandes a nivell social, per acumular totes les forces i arribar a un inici de vagues
progressives que haurien de començar a l’octubre (unint-nos amb escoles Bressol i
Universitat que ja hauran començat), ja que el novembre es presentaran pressupostos i
cal arribar a un fi de trimestre molt fort. També comenta que la lluita d'aquest any serà
intensa (no només durant el primer trimestre) i que no podem cremar tots els esforços en
el primer mes (recorda els exemples de Madrid i el País Valencià). Per acabar crida a la
unitat i fa esment de l’acord amb d’altres sindicats: enllaç al comunicat.
CGT opina que el que cal es la unitat al voltant del que demanen els mestres, que ells
els donaran suport, i veu malament que es plantegin accions “alternatives” el mateix dia
en que hi ha una convocatòria de vaga. USTEC comenta l’assemblea groga tampoc va
votar el suport a la vaga; CGT completa dient que a la groga van haver 59 vots a favor,
4 en contra i 31 abstencions i USTEC respon que allà les decisions es prenen per
consens i que les abstencions mostraven el desacord a la vaga del primer dia tot i que es
va trobar aquesta fòrmula per no entrar en conflicte amb els companys/es que la
proposaven i així no donar una imatge de desunió sinó d'intercanvi de plantejaments ja
que tothom estava d'acord en la creació d'un calendari de mobilitzacions trimestral.
I es recorda que tal com s’havia quedat a l’anterior, la propera reunió de zona serà el
dimarts 4 de setembre a l’escola Abad Oliba a les 12,30h

