Resum de la reunió de zona de SVH, Vallirana, Cervelló, Torrelles,
Molins, Corbera, La Palma, Pallejà del 25/09/12
Assistents.
Vallirana: un centre (no s0ha posat quin)
Cervelló: Sta. Mª Cervelló, Escola Nova.
S. Vicenç dels Horts: St. Jordi, Juncadella, EAP
Corbera: El Corb
Molins: La Sínia, L’Estel.
Torrelles: Can Coll.
Pallejà: Àngel Guimerà.
Sindicats: USTEC, CCOO i CGT
1.- Substitucions. Es repassa la normativa sobre substitucions (10 dies lectius... veure resums
anteriors). Comencen les conseqüències als centres. Es presenta el quadre enviat per S.T. per a
l’aplicació de les hores de substituts. En realitat els substituts/es carreguen tot el pes lectiu ( a
primària amb l’ambigüitat calculada de la falta definició de les hores de pati) i la retallada de sou i
“horari” realment és de la part no lectiu (coordinacions i personal).
Proposta de fer escrit a les famílies cada vegada que tenim problema substitucions o mural a
la porta per què tothom s’assabenti.
Es proposa explicar la situació a les reunions de pares d’inici de curs.
2.- Reunions de localitat.
Reunió Molins. Participen totes les escoles i es decideix una concentració el dia 12 a l'Ajuntament.
Hi van ser presents de totes les escoles, amb presència de famílies i estudiants.
10 d'octubre 17'30 nova reunió. Participen famílies.
Vallirana es mou. Dilluns 10. Tres escoles Campderrós, Ginesta i L'Olivera. El Pompeu a la
propera. S’està treballant amb les AMPAS per organitzar unes Jornades Reivindicatives.
Es va tallar el carrer de davant les escoles abans d'entrar. De les 8h40 a les 8h 5o.
17 d'octubre reunió. Costa que entrin els pares, potser els hi manca informació.
Reunions inici de curs de les escoles i amb un power point per explicar bé que està en qüestió.
Colònies i sortides. Campderrós només sortides de matí. L'Ollivera colònies si sortides no.
Corbera 10 d'octubre, esc reu necessària la implicació de les famílies. Pancarta totes les escoles.
Sortides i colònies per tenir una posició comuna. Colònies no, sortides sí. Però no hi unitat amb la
decisió. 26 d'octubre propera.
Pallejà assemblea d'educació cada dimecres La Garalda i Guimerà, pares de les tres escoles. Pares
de les assemblees disposats a recolzar la vaga si és massiva.
Tornar a fer assemblees informatives a tots els centres.
S. Vicenç. Dimecres 3, a les 12'30 al Juncadella. reunió de tots els centres primària de la localitats.
3.- Propostes i perspectives.
CGT explica la continuïtat de la vaga d'inici de curs amb la convocatòria del 26 i 27. La vaga del
12 va ser fluixa, la manifestació del 12 animada, però el ressò als mitjans de comunicació que va
tenir demostrava les possibilitats de la convocatòria d’haver sortit més forta. Ara cal veure si la
continuïtat tingués més suport. 3000 acomiadaments, degradació substitucions... exigeix quelcom
més que una jornada groga. Important continuar amb les coordinacions de zones.

USTEC informa que hi haurà reunió de tots els sindicats per acordar un calendari de mobilitzacions.
Hi ha convocada una manifestació el 15 d'octubre manifestació des del 15 M.
el 27d'octubre del MUCE i s’està treballant per una setmana de lluita que inclogui un dia de
vaga.(perquè sigui unitari el calendari està per concretar)
Ustec insisteix sobre la necessitat de treballar amb les AMPES ja que darrerament ens fan costat i es
tracta de reagrupar forces entorn al qüestionament de la qualitat educativa i la voluntat de privatitzar
l’Escola Pública.
CCOO: valora positivament la implicació dels centres i del professorat a les propostes
reivindicatives dels primers dies d’inici de curs: informació a les famílies, a l’alumnat, actes de
protesta, tallades de carreteres, concentracions, pancartes, etc... Referència:
http://portal-ccoo.blogspot.com.es/2012/06/el-curs-2012-13-continuem-amb-les.html
La política de retallades en tots els àmbits “educatius, socials i laborals” aplicades pels governs
autonòmic i central aconsegueixen un model de recessió econòmica i social que per lògica
“i tothom ho sap” NI FUNCIONA, NI ENS TREURA DE L’ACTUAL CRISIS NO PROVOCADA
pels treballadors i treballadores.
Necessitem sumar més forces i crear més consciencia social. Per això doncs la vital implicació de la
Comunitat Educativa. No només hem de seguir reivindicant, lícita i legítimament, les nostres
condicions laborals també la QUALITAT EDUCATIVA.
Cal doncs continuar potenciant accions amb les famílies i amb el professorat: xerrades informatives,
dies reivindicatius concentracions per poblacions (del Baix que tingui coneixement s’estan
preparant o s’han fet a: Corbera, Esplugues, Sant Feliu,Molins, Cornellà)
Hi ha intervencions que qüestionen la vaga, sobre la necessitat de trobar altres formes de lluita que
tinguin aquest cost. Es fa el debat. Hi ha una altra intervenció que comenta que la situació ens
depassa, hi ha confusió.
Una intervenció des de Sta. Maria comenta que es van trobar que els pares es van avençar per
justificar la vaga.
Es torna a plantejar la possibilitat de fer algunes accions de tallar carreteres.
A l Sta. Maria de Cervelló. Anulació colònies i sortides d'un dia.

Propera zona 9 d'octubre, 12'30h al Sant Jordi de S. Vicenç dels Horts.
PD. Afgeix CCOO
A posteriori de la reunió de zona afegeixo:
De la reunió intersindical (CCOO-USTEC, ASPEC, UGT) del dia 25 existeixen dues
mobilitzacions:
1) CONVOCADA Dilluns 08: DIA DEL TREBALL DIGNE 18h Plaça Sant Jaume
Per la cobertura de les substitucions des del primer dia i al 100%
http://portal-ccoo.blogspot.com.es/2012/10/8-octubre-dia-mundial-del-treball-digne.html
2) Encara per definir 27 d’octubre? CONCENTRACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA MUCE

