Resum de la zona Sant Andreu 4 d’octubre de 2012
Assistents :
Centres: Can Fabra, Dr. Ferran i Clua, El Sagrer, Mestre Gibert, Pegaso, Pompeu Fabra,
Ramon i Cajal, Institut Dr. Puigvert.
Sindicats: CGT, CCOO, UGT, USTEC·STEs
Es comença parlant de les funcions de l’assemblea de zona. Es veu com a punt de trobada,
com a espai per compartir informacions entre professorat i entre sindicats i professorat.
Els/les assistents expliquen com se senten un cop començat el curs, diuen que tenen la
sensació d’estar agobiats, que hi ha molta feina i no hi ha temps per aturar-se, al contrari, que
s’han acumulat les beques, l’augment de ràtios, la matrícula viva, les baixes sense cobrir. Tot
plegat una mica caòtic, se senten desbordats.
A l’escola Ferran i Clua han decidit no fer sortides ni colònies, ho han parlat a totes les reunions
de pares, alguns no ho han entès però d’altres si. A Sant Martí hi ha algunes escoles que
també han acordat aquesta mesura. La majoria han fet pancartes noves i mantenen les
samarretes grogues els dimecres.
Les professores de l’institut Puigvert demanen enviar representants a l’assemblea d’interzones.
CCOO diu que les persones que van a l’assemblea interzones ho fan a títol totalment individual
i que per tant no representen ningú, es totalment inacceptable que algú vagi en nom de
l’assemblea de zona de Sant Andreu quan ningú l’ha escollit.
Es pregunta perquè CCOO i UGT han signat l’acord d’Incapacitat Laboral transitòria. CCOO
explica que en aquest acord s’assoleix el màxim del que el decret Rajoy permet. i que ara a
partir del 3 mes es tornarà a cobrar el 100% cosa que a Catalunya no passava des de l’1 d’abril
de 2012. A Catalunya les mesures de Madrid s’amplifiquen,com es el cas del professorat
substutut que a més del 15 dies sense nomenar aqui ho fan per % de la jornada, cosa que és
un frau de llei. Es recorda que a partir del 15 d’octubre les persones que estan el llarga malaltia
tornaran a cobrar el 100% de les seves retribucions per culpa de l’acord signat recientment per
CCOO i UGT.
També des de CCOO es valora el mal que s’ha fet al moviment amb la vaga, del 12, 13, 19 26
i 27 especialment per trencar la unitat sindical i en contra de l ‘opinió majoritària del professorat
consultat i de tots els sindicats menys la CGT. Amb totes les agressions que està patint
l’ensenyament públic al nostre país no es podem permetre actuacions com aquestes
convocatòries de vaga sense el consens necessari ja que introdueixen la divisió als centres i
pasaran factura per a properes accions unitàries. En això la CGT ha jugat un paper totalment
sectari i innacceptable.
Parlen diversos profes demanat que hi hagi respecte i que sobre tot s’escolti al professorat.
Que és molt positiu que es parli i aflorin els conflictes.
CGT respon que la desmobilització ve d'alguns cursos enrera, doncs no hi havia respostes
sindicals contundents.
Des de l’USTEC es valora la tasca que s’ha fet a l’Assemblea de zona i als centres del districte
amb actuacions força lluïdes. La tasca de les direccions i la concentració del curs passat en
son una mostra, que la participació ha millorat força però que encara queden molts centres per
venir. En quan a l’acord de les baixes (ILT), s’explica que la IAC no ha signat perquè no es
poden acceptar aquest tipus de retallades que afecten als més precaris.
Es parla de les properes manifestacions, CCOO i UGT convoquen diumenge 7 a les 11.30 a la
plaça Urquinaona pel treball digne. Dilluns 8 hi ha una convocatòria unitària dels sindicats
CCOO, USTEc, UGT i ASPECP d’una concentració pel treball digne a les 18 hores a la Plaça
de Sant Jaume, pel tema de les substitucions al 100%. CGT malgrat no se l’havia convocat, s’hi
adhereix i també hi participarà. També hi ha una convocatòria del MUCE el dia 27 d’octubre.
CGT ha convocat vaga general pel dia 31 d’octubre i CCOO i UGT potser ho facin a mitjans de

novembre.CCOO demana a CGT que retirin la convocatòria unilateral del 31d’octubre ( la
castanyada i vispera de festiu) i que uneixin esforços en la vaga general del novembre en lloc
de continuar dividint forces.
Es discuteix sobre el paper dels sindicats i la seva representativitat; també es parla de
desencís. Costa molt convocar a la gent i els sindicats tenen les estructures per fer-ho, a més
de la representativitat que els hi han donat les eleccions i s’ha de respectar. Entenent que la
gent que està patint les retallades també tenen dret a crear les seves estructures. Es fa una
crida al consens i a seguir treballant plegats.

Propostes
Participar activament en les concentracions del mes d’octubre. Dies 7 i 8 Pel Treball Digne i
dia 27 concentració del MUCE.
Parlar amb les AMPES els centres que puguin, i on la relació sigui més fluida, parlar de la
necessitat que es coordinin entre elles i ajudin a les AMPES amb menys pes.
Convocar la propera reunió de zona per el primer dijous lectiu de novembre, dia 8 a les 13
hores a l’escola Pegaso.

Sant Andreu octubre de 2012

