ACTA DE L’ASSEMBLEA DE COORDINACIÓ INTERZONES
Escola Galileo Galilei El Prat de Llobregat
16 de Maig de 2012 18:10 PM
Presentació i benvinguda: pautes pel desenvolupament de la sessió: 2 hores. Acotació de temps: 3
minuts per intervenció/zona. Es passa full per apuntar adreces i una graella amb un buidat de les
mesures proposades per diferents zones.
Assistents: 45 persones. Mapa d'assistents:
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Assemblea de zona del Prat.
Assemblea de zona del Garraf: Sant Pere de Ribes , Sitges, Vilanova i la Geltrú.
Assemblea de zona de l'Alt Penedès: Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès.
Assemblea de zona de l'Hospitalet de Llobregat.
Assemblea de zona de Gavà i Viladecans: Gavà, Viladecans.
Assemblea de zona de Mataró.
Assemblea de zona de Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Cervellò, Torrelles, Pallejà:
persones de Pallèjà, Molins de Rei.
Assemblea de zona de Castelldefels.
Persones de l’assemblea de zona de Terrassa.
Assemblea de zona de Rubí, Sant Cugat.
Assemblea de zona de Cornellà.
Representants sindicals de CCOO, CGT i USTEC.
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Jordi de l'INS Bernat el Ferrer de Molins de Rei, interí, ve a títol individual. El nivell de
mobilitzacions a la zona és relativament fluix. Té interès per saber les mobilitzacions de
les altres zones.
Anna Gabarró, representant sindical d'USTEC a Gavà, Viladecans, Pallejà, Sant Vicenç
dels Horts
Escola Molero de Gavà: ve a títol personal i vol traslladar a la seva escola les propostes
que surtin.
Ònia de Viladecans: la seva zona costa d'engrescar.
Guadalupe del Prat: és una zona pujant en representativitat. No només hi ha informació
en les reunions, sinó també propostes que es porten a consulta als centres i acció. Hi ha
voluntat que les zones tirin del carro, coordinant-se de manera efectiva..
Cornellà, substitut: tenen voluntat de coordinar-se.
Interina de l'INS Baldiri Guilera del Prat.
Viladecans: en el seu centre encara no s'havien coordinat.
Maria, representant sindical de CCOO del Prat i Sant Andreu de la Barca.
Marc Sangüesa, representant sindical de CCOO al Baix Llobregat: reclama unitat
d'acció, transmet la voluntat del seu sindicat de recollir propostes.
Joan Porcell, representant sindical de CCOO a Cornellà i Sant Joan Despí: en aquesta
zona hi ha dificultats per coordinar-se.
Escola Catalunya de Sant Cugat: diu que és important aquesta reunió perquè és
indispensable la coordinació i s'ha d'evitar dispersió, perquè surtin iniciatives i articularles per davant dels sindicats, i que ells vagin al darrera. Ho diu com autocrítica, perquè a
tothom ens han agafat per sorpresa aquestes retallades. Diu que van surtint
mobilitzacions a petita escala, i que hi ha voluntat de sumar-s'hi.
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Rafa de l'INS Calamot de Gavà: ve a títol personal, diu que no han parlat de la vaga,
Fabian Cobos de l'INS Miramar de Viladecans: no havia participat a les reunions de
zona. De l’INS Bruguers van rebre convocatòria proposant accions coordinades. Intenten
fer assemblees en horari lectiu com a forma de protesta. Surten moltes iniciatives
individuals, però en falten de col·lectives. En seu institut proposen enviar una circular a
les famílies cada vegada que no puguin cobrir les baixes.
INS Bruguers de Gavà: hi havia molt poca experiència en qüestió de mobilitzacions. Ara
ja hi ha assemblea de docents i han fet quatre de comunitat educativa, és una experiència
maca. Tenen unes jornades el 29-30 de Maig a Gavà, de les quals porta cartells, i ens
convida a tothom a participar-hi. Han donat prioritat a aquesta reunió. Van fer assemblea
en horari lectiu amb guàrdies de profes, i van informar l'alumnat del motius.
INS Thos i Codina de Mataró: hi ha reunions de zona que ja són representatives, es
distribueixen samarretes grogues, xapes i es fa difusió de fotos. Els han dissuadit de fer
tancades advertint les direccions i requerint permís. Diu que sense la col·laboració de les
famílies no es podrà fer res, i que s'ha de fer feina de proximitat. Les assemblees cada
vegada estan més freqüentades.
Anna Armengol de la zona del Garraf.
INS Joaquim Mir i INS Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Sobre tot venen a
escoltar. Han estat tot l'any fent coses, i han tingut reunions de zona setmanalsquinzenals, a les quals han vingut representants del Penedès, però últimament són els
mateixos.
Melina, representant sindical d'USTEC.
Zona de l'Hospitalet: és una zona molt activa. Hi ha assemblea groga, una altra de
primària i una altra de secundària. Han fet tancades, però veu multitud de convocatòries i
dispersió. Per evitar-la hi ha d'haver coordinació.
Cati de Vilafranca del Penedès: fan una reunió mensual. Han vingut a escoltar per
traslladar propostes a la seva zona.
Sant Sadurní d'Anoia: costa de moure la gent, l'any passat es va despertar una miqueta,
després es van dormir les iniciatives. Hi ha poca implicació.
Paula de l'Escola Miquel Utrillo de Sitges, substituta: ve a títol personal, a la seva escola
no es mouen gaire.
Josep de CGT, de l'INS de Sant Pere de Ribes, també participa a la reunió de zona del
Penedès.
Esther, representant sindical de CGT.
Sara del CFA de Santa Perpetua: al seu centre no es fa res. Pertany també al grup de
treball del 15M de Terrassa, que és molt actiu.
Adriana, directora de l'escola amfitriona.
David i Gil de Castelldefels.
Gabriel de l'INS Baldiri Guilera del Prat, fa de secretari de la sessió.
Pedro de l'escola amfitriona, agraeix la presència dels assistents i felicita per la seva
quantitat i varietat. Col·labora en la moderació del debat.
Cristina de l'INS Salvador Dalí del Prat, farà de moderadora. Explica les normes, el
caràcter assembleari de la reunió i el temps dedicat als torns de paraula. Diu que la
reunió s'ha planificat amb la intenció d'anar per feina, agilitzar les intervencions i arribar
a acords.

Objectius i funcionament.
1.

Àlex, interí de l'INS Estany de la Ricarda del Prat, parlarà dels objectius i el
funcionament d'aquest organisme. Diu que hi ha frustració, que els sindicats han fet la
seva feina, però falten iniciatives pròpies que surtin de les bases, que s'han de reconstruir
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els espais de treball i donar-los continuïtat i immediatesa, perquè s'han de parar els cops.
Recorda que hi ha altres espais reivindicatius, com l'assemblea groga, però que com a
treballadors és necessari un espai propi com aquest. Es necessiten accions que sumin
gent, propostes que passin pel claustre, i que s'han d'intentar desbloquejar les actituds
passives d'alguns claustres.
Jordi de Molins de Rei: hi ha una qüestió important que és com començarem el curs,
perquè això semblarà un coitus interruptus, que hi ha interins que poden no estar
presents la propera reunió. Manquen mesures de pressió, cal coordinar una vaga per al
primer dia de classe. Proposa crear llistes de correus Google a tres nivells: municipi,
zona i interzona, per tal d'evitar correus spam. Proposa també que es crei una comissió
permanent de treball per fer un full de ruta. Ha de ser petita perquè sigui operativa. Creu
que ja ha passat la fase de les samarretes, i ara fan falta mesures més contundents.
Esther: comparteix la posició de l'Àlex. Hi ha molt bona dinàmica, hi ha moltíssima
participació, però hi ha un dèficit important en l'organització que com a treballadors
necessitem, que manca un espai propi on recollir les propostes dels centres, com es feia
en altre temps. Està d'acord amb la proposta del company de Molins de crear les llistes
de correu, sempre que la relació virtual no reemplaci la relació personal i les trobades
presencials. Se necessiten propostes que ajudin a enfortir les zones, el punt feble de les
quals és l'organització. Diu que s'haurien d'evitar duplicitats en una mateixa localitat per
mitjà de la coordinació, i que hi ha d'haver unitat d'acció primària - secundària, que cal
recuperar la veu dels profes. Quant a les llistes de correu i les xarxes socials li semblen
una bona eina com a complement de les assemblees.
Sara diu que des de 15M intenten participar i formar part de col·lectius mobilitzats. De la
vaga del 22M la novetat és que sigui de tots els nivells i a escala estatal, volen fer-la.
Planteja dos objectius: 1) Anar a la mani i després a l'assemblea general d'educació de la
plaça de la catedral de tots el nivells des de bressol a universitat, i 2) Aprendre de les
escoles bressol i la seva organització autònoma. Diu que a la uni hi ha molts moviments
canyers, i també a Mundet, que s'ha d'aprendre d'aquests perquè s'estengui per sinergia, i
coordinar-se.
Sant Cugat diu que no veien la vaga del 22M, si no era indefinida, perquè sembla més de
lo mateix, que no tindrà efectes, ni finalitat determinada. Que estan a favor de fer vaga
del tot, o bé altres propostes alternatives. Recomana que es facin assemblees d'escola,
organitzar-se sense presses a partir del 22, quan no hi ha nens, i aprofitar totes aquelles
hores. Diu que falta sentit de pertinència a un col·lectiu, i que costarà d'aconseguir
perquè se necessita molta pedagogia. Que estem desprovistos d'eines essencials com
lemes, consignes, cançons... Que sembla que estem ficats en una caixa: samarreta i
pancarta són poca cosa.
La moderadora recomana cenyir les intervencions d'aquesta part a organització i
objectius.
Sabadell proposa desobediència curricular i acció. Diu que la nostra força depèn de la
unitat, i que per això el 22M és important. Que l'assemblea general d'educació es pot
aprofitar per recollir la voluntat d'unitat que ve des d'altres col·lectius professionals.
Marc Sangüesa diu que algunes direccions prohibeixen les pancartes i que tenim
obligació d'acatar les ordres d'un superior jeràrquic, però recorda també que tenim
llibertat d'expressió i dret a penjar pancartes i cartells. Si es dona el cas, recomana que es
demani ajuda als sindicats. Quant a les tancades diu que les direccions han rebut dels
SSTT una circular disuassòries. Per això recomana no anunciar les tancades a bombo i
platillo, De totes maneres CCOO ha presentat recurs contra aquesta circular. Diu que
hem de sumar tots els col·lectius, perquè rebem de tot arreu i tothom està afectat per les
retallades. Aquesta jornada del 22M és molt important per coordinar-se.
Pedro del Prat vol que es tanqui el punt de funcionament, amb el buidat d'accions i
propostes, sondejar zones i tornar a posar-les en comú. Diu que cal sumar i, si és
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possible, comptar amb els sindicats, però que s'ha de prendre la iniciativa sense esperar
més.
Gil de Castelldefels diu que fa anys que sent rumors de vaga a inici de curs, però espera
que siguin les zones les que ho decideixin quan es convoca una acció com aquesta. Diu
que no podem esperar més, que s'ha de convocar vaga indefinida abans d'acabar curs.
INS Bruguers de Gavà no està d'acord amb la creació d'una comissió permanent per
perill que es tanqui l'espai. Més aviat està a favor de la dinàmica assembleària per evitar
jerarquització i per crear una xarxa cooperativa a partir de la base.
Hospitalet anuncia dues notícies: 1) La dolenta: com a profes sols no farem res, perquè
el problema ens desborda. 2) La bona: la necessitat de coordinar-se posarà en contacte
una multitud de plataformes que impliquen a molta gent i a la ciutadania en general. Se
necessita coordinació operativa, un espai de coordinació que integri tota la comunitat
educativa: professionals, estudiants i AMPES. Per això és útil crear un grup de treball
per preparar el desenvolupament de les assemblees. Ells faran una bicicletada. No veu la
vaga del 22M, però sí la del primer dia de curs. Dubta que mesures com no posar notes
no ens deixin al descobert.
David de Castelldefels diu que sobre la vaga a la zona ni es va parlar, que en general hi
havia molta desmotivació i que s’han de tenir en compte els diferents graus d'implicació
depenent del tipus de vaga. Sentien la necessitat de fer algo, però no se sabia què. Està
d'acord amb tot el que s'ha dit, que s'ha de fer una feina de proximitat i començar a
sumar. La desobediència i altres propostes de boicot han de portar-se a terme amb les
espatlles cobertes. Diu que la cosa va lenta i que potser no estem a temps de fer coses de
cara al juny, excepte potser no donar notes.
Mataró diu que té dubtes sobre la vaga indefinida, creu que que no hi ha disposició a fer
un dia ni tampoc indefinida sense intentar cohesionar abans. Que ells ni van parlar de la
vaga general del 29M, i que la decisió va ser individual. Hi ha molts dubtes sobre la
vaga del 22M, i sobre indefinides encara més. Com que hi ha moltes velocitats de
mobilització, s'ha de preguntar, xerrar, parlar i sumar. Li sembla fantàstica la idea de les
assemblees en horari lectiu, i també les samarretes perquè ens fan visibles, com també
penjar pancartes als balcons i potser una pancarta unitària. També li agrada la idea
d'obrir un grup de correu Google. Diu que hauríem de començar a votar, xerrar menys,
decidir més i sortir d'aquí amb propostes.
Interí de l'INS Bruguers de Gavà, a títol individual, diu que es necessita unitat, que la
nostra arma és la vaga, i el nostre objectiu tancar. La resta de coses també li semblen bé,
pancartes, samarretes, etc. El govern ha de canviar, però primer ha de caure. Diu que no
farà aquesta vaga, encara que ha fet totes les altres.
Sant Vicenç dels Horts diu que una proposta de vaga indefinida s'ha de parlar en els
claustres amb sinceritat per comprovar el grau de compromís. A la seva zona destaca la
proposta de fer assemblea amb les famílies, amb quaranta assistents. L'última assemblea
eren vuitanta noranta famílies i altres col·lectius com aturats. El dia 21M tenen una altra
assemblea i el 25M es convida a tota la comunitat educativa per aconseguir unitat
d'acció a nivell local. Li agrada la proposta dels cartells als balcons.
Raquel diu que aquest espai és de coordinació de mestres, encara que necessitem altres
col·lectius. Diu que les propostes han de córrer en dues direccions: dels centres a les
zones i d'aquestes a les interzones, i de nou de tornada cap als centres. Per això és un
procés lent i no s'ha de deixar de fer coses. Li agrada la proposta dels cartells als
balcons. S'ha de contactar amb les famílies i arrossegar molta gent.
Àlex del Prat recorda que és molt important l'espai de la assemblea general d'educació
de l’Estació de França a les 14 hores del 22M. Diu que la implicació individual en les
accions pot ser gradual i no total. Per exemple, vaga no, però mani sí. La coordinació
serà lenta. L'acció entre els diferents nivells ha de ser bidireccional i evitar la dispersió
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de temes i d'accions. Diu que el dia 2 de Juny hi ha una reunió de coordinació de
plataformes al centre cívic del carrer Olzinelles de Sants.
INS Calamot de Gavà diu que s'ha de concretar una o dues accions, que siguin
contundents i coordinades, perquè la gent està cremada de fer vagues que no
aconsegueixen moure el 30% del col·lectiu. Que s'ha d'intentar buscar alguna acció que
mobilitzi el 80%, que sigui segura i efectiva.
Sara diu que els CFA (adults) tenen dificultat de participar pel seu l'horari, surten a les
10 de la nit. Diu que a Terrassa s'estan organitzant per a l'assemblea general d'educació
del 22M amb repartiment de funcions: PDUC difusió, els sindicats altres coses. Demana
participació activa perquè tothom som convidats. Diu que els estudiants de la uni estan
preparant accions contundents.
La moderadora recorda que s'ha de tancar aquest punt.
David de Castelldefels: lo millor del 22M és l'assemblea general. Som molts, però no
tots. Diu que s'ha de difondre aquest espai i que d'allà ha de sortir alguna proposta
contundent. Li agrada una pancarta amb lema unitari. Recorda que la lluita serà llarga,
anant tothom de la mà en horitzontal.
Esther diu que no li sembla malament la proposta d'assemblea del 22M, però que s'han
de concretar els nivells de mobilitzacions. Està d'acord amb pancartes i multitud
d'accions variades i creatives que no necessiten ser votades. També diu que és necessari
estendre el moviment i trobar espais de trobada per fer-lo obert. Però calen d'altres
espais, com aquest d'avui, on es parla de condicions laborals, es decideix si es fa vaga o
no, com es fan els piquets, etc. Proposa passar consulta als centres sobre una vaga de dos
dies abans d'acabar el curs. Diu que no podem esperar més perquè volen acomiadar tres
mil docents. Què farem aquí si acomiaden algú? Qüestions tècniques: hi ha vagues
indefinides i progressives. Les indefinides tenen mecanismes de regulació per decidir
continuament, i s'han de tenir en compte que els caps de setmana han de quedar aïllats
perquè no els descomptin també.
Sant Cugat diu que hi ha moltes propostes que no mobilitzen a tothom, i que potser és
millor buscar propostes no tan contundents, però que puguin sumar.
Vilafranca diu que les vagues s'han de fer amb piquets informatius per estendre el
moviment. Que quan les coses estan calentes, com ara, ha augmentar la freqüència de les
reunions de zona. Recomana trobar un espai de debat als centres de treball i posar la
mirada en les condicions laborals. Aquí hi ha gent que no es pot esperar al setembre,
perquè els acomiaden. Són útils mesures com la difusió entre les famílies i altres de més
creatives, però assegura que la més pràctica és la vaga. La única, que no sigui difusió, és
la vaga. Demana als sindicats que la primera cosa que es posi sobre una mesa de
negociació sigui que cap docent anirà al carrer.
Pedro del Prat diu que s'ha d'aprofitar la vaga del 22M per fer pedagogia dels efectes
dels acomiadaments, perquè hi ha companys que es quedaran sense feina. Els piquets
són útils per difondre i estendre el moviment: mesures fortes contra mesures fortes.
Recorda que el 31 d'agost hi ha una concentració de personal docent no nomenat per
decidir què es fa el dia 1 de setembre. Explica el funcionament d'un piquet, que informa
entrant en un claustre. L'últim piquet informatiu del Prat que va actuar va fer canviar el
posicionament d'un claustre davant una vaga. La part tècnica no és problema.
CCOO diu que queda molta feina per fer la vaga amb garanties de guanyar-la. Recorda
que la vaga és estatal i que ha de ser massiva, com la mani. Recomana mantenir les
competències d'aquest espai. Diu que costa recollir i consultar els centres per la vaga. La
dificultat de coordinació per problemes horaris o tècnics es pot superar per mitjà de la
representació o la delegació.
La companya de Sant Cugat diu que al seu claustre organitzen torns per cobrir els
companys que assisteixen a les assemblees. Ho fan sense preguntar-se si és il·legal.
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Qüestionada pel Josep sobre l'efectivitat de les mesures creatives, diu que la propera
vegada en portarà cinc propostes creatives i efectives sortides de la seva zona.
Miquel, un espontani, ve de l'Assemblea general d'educació de Barcelona diu que és
necessari crear un marc unitari educatiu i reparteix cartells de l'event. És important fer
difusió en xarxes socials, per a tots els col·lectius.
La moderadora informa sobre l'existència de l'assemblea de secundària del Balmes.
Aquesta assemblea demana als sindicats que proposin vaga pel primer dia del curs.
Àlex del Prat diu que el 31 d'agost, l'1 i el 2 de setembre els interins sense nomenament
es concentraran a la Pl Catalunya.
La moderadora resumeix dient que la creació de la llista de correus google interzones
sembla una proposta ja acceptada. Diu que avui hauria de sortir la propera convocatòria
de reunió interzones.
Esther està d'acord amb això. A més diu que no es pot esperar al 31 d'agost per convocar
vaga pel termini legal de deu dies.
INS Bruguers de Gavà diu que pensava que avui es votaríem les propostes del buidat
exposat sobre la graella repartida i que sortiria alguna proposta unitària.
Sant Cugat:
Esther matitza el sentit de les propostes del buidat que ha fet. Diu que s'han de valorar
els pros i contres de cadascuna de les propostes.
Fabian Cobos diu que va a l'insti en dia de vaga perquè el vegin, i que anirà a l'insti a fer
pancartes per amargar el cafè als que no facin vaga i marxarà després a la mani.
Hospitalet diu que el procés de discussió de les propostes del buidat és lent i delicat. Diu
que és important fer la vaga, i que no fer-la debilita. Cal començar a preparar una vaga
per a principi de curs i portar alguna proposta per discutir a les assemblees de zona.
INS Bruguers de Gavà diu que moltes propostes ja estan aprovades i esperen que es
proposin globalment.
Esther diu que les mateixes propostes que han estat aprovades en unes zones han estat
rebutjades en d'altres.
INS Bruguers de Gava diu que aleshores es discuteixi també la proposta de vaga.
Àlex del Prat diu que en el seu centre van discutir dues d'aquestes propostes alternatives
i van provocar divisió. Qualsevol mesura que afecti a funcionament és molt delicada.
S'haurien de concretar dues propostes per traslladar a les zones.
Josep vol aclarir la situació: el més important és que cap docent vagi al carrer. Com que
la mesura ha de ser d'una magnitud proporcional a la de la reivindicació, s'aniran
descarten altres mesures i la bona sortirà sola.
Adriana diu que les propostes alternatives és difícil tirar-les endavant, i dubta que
tinguin un seguiment majoritari. Diu que la vaga de començament de curs s'ha de
convocar al juny.
Es demana que el lema del 22M sigui “Ningú sense feina.”
INS Calamot de Gavà diu que hi ha la proposta de agafar baixes massives per crear caos.
Viladecans diu que cal matitzar la proposta de no programar sortides, que el que s'ha de
fer és no programar certes sortides com la de la Fundació La Caixa, multinacionals, etc.
Hospitalet diu que s'ha de fer una graella amb tot i que siguin les zones les que prioritzin
i tornin a l'assemblea interzones.
Esther creu que no veu just que passi la graella amb la ristra de mesures alternatives a les
zones sense arguments a favor i en contra de cadascuna d'elles. Diu que la intenció
d'aquesta assemblea era discutir sobre aquestes propostes aquí, i filtrar-les, però que ens
hem saltat el punt.
Gil de Castelldefels diu que no cal esperar més, que s'hauria d'agilitzar tot per presentar
algo per a l'assemblea del 22M.
Pedro del Prat demana que s'aportin arguments a favor i en contra de cadascuna de les
propostes de la graella.
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53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.

Fabian Cobos diu que moltes propostes ja s'han discutit a les zones i proposa que es
posin en marxa ja.
La moderadora diu que es respecti l'estructura de la graella.
Àlex del Prat diu que es pot esperar quinze dies, perquè surti una proposta d'aquí a
l'assemblea del 2 de juny.
Melina diu que cal respectar els tempos de cada claustre, sense presses.
Sant Cugat:
Mataró diu que no es poden portar a terme algunes propostes, perquè primer s'han de
discutir en claustre.
Hospitalet diu que ells tenen la propera assemblea el 22, que necessiten temps perquè les
coses siguin participatives, pas a pas. Primer ve la vaga del 22M. Demana tranquil·litat,
perquè la cosa va per llarg.
La moderadora demana que es passi consulta a les zones sobre les propostes de la
graella i es portin resultats per zona per a la propera assemblea interzones.
Pedro del Prat diu que cada zona faci el buidat de les propostes de la graella i l'enviï.
Àlex del Prat diu que aquesta assemblea necessita un ritme més pausat, per no cremarnos.
Sant Cugat diu respecte a la vaga del 22M que es qüestiona sumar-se a una proposta
d'abast estatal.
La moderadora pregunta la data de la propera assemblea interzones: 30M o 6J? Un vot
per zona o per persona? Resultat de la votació: Dimecres 6 de Juny per unanimitat. Si
Sant Vicenç, que es proposa per organitzar-la no concreta en aquesta setmana, El Prat
garantirà l’organització.

Fi de la sessió: 21:15 hores.

