Escanyen l’ensenyament públic!
No han calgut 100 dies, només la meitat, per fer-se evidents les línies mestres del Govern
de Convergència i Unió respecte de l’ensenyament públic. Aprofitar-se de l’excusa de la crisi
econòmica (n’hi ha diners per fer surar i privatitzar les caixes d’estalvis i per mantenir i
ampliar els concerts educatius) per procedir a retallar aspectes fonamentals i de qualitat.
Així, mentre es manté un discurs políticament correcte de preocupació pel fracàs escolar i
de sortida de la crisi des de la millora de la formació, ens trobem davant:
Manca total de cobertura de les
substitucions per malaltia o d’altres
circumstàncies
del
personal
laboral
(tècniques d’educació infantil, tècnics
d’inserció
social,
vetlladores…)
i
d’administració i serveis (conserges,
administratius…)
dependents
del
Departament d’Educació.
Paralització de les noves construccions de
centres, dels instituts-escola i manteniment
d’un nivell d’aules prefabricades altíssim,
que quan estaven a l’oposició van criticar.
Congelació de programes: implantació de
portàtils a les aules, formació, plans
estratègics, projectes d’autonomia de
centre...
Reducció de les dotacions per despeses de funcionament als centres entre un 20% i
un 28%, cosa que s’afegeix a les rebaixes continuades de l’anterior Conseller, i que
compromet el normal funcionament dels centres (aules d’informàtica, materials,
manteniment, quotes a les famílies...) i pot afectar greument llocs de treball directes o
indirectes (neteja, en secundària)
Reducció de l’oferta de places d’oposicions de secundària a una tercera part de les
compromeses en el primer trimestre d’aquest curs, pactades per a la reducció del
nombre d’interins i substituts. I, minva de les vacants ofertes en el concurs de
trasllats.
Seria ingenu no veure el següent pas, que a més ha estat anunciat per la Consellera Rigau
a bombo i plateret en tots els mitjans de comunicació, la retallada de plantilles sota el nom
eufemístic d’optimització de recursos. La voluntat de fer front a l’augment de més de 12.000
nous alumnes amb la mateixa plantilla.
Aquestes agressions a l’ensenyament públic també ho són als i a les alumnes, als pares i a
les mares, al professorat i al personal laboral, amb contracte amb la Generalitat, altres
administracions o altres empreses.

Cal fer front a aquesta situació!
L’exemple recent dels i de les alumnes, de les mares i dels pares, del professorat i de
l’ajuntament de Navàs en defensa de l’institut públic, front l’opció de la Conselleria de
matricular els nous i les noves alumnes de secundària en la concertada, ens marca el camí
a seguir.
Cal convocar amb urgència:
Claustres i consells escolars on posicionar-se contra les retallades i negar-se a
que, com a conseqüència, s’eliminin llocs de treball directes o indirectes.
Consells escolars i plens municipals que s’oposin i exigeixin responsabilitats
de les retallades al Departament i comprometin els governs municipals a no
seguir el mateix camí.
Assemblees de zona on posar en comú i coordinar les diferents accions dels
centres (samarretes, pancartes, resolucions...)
Reunions amb AMPAs, coordinadores d’AMPAs i associacions de veïns.
Cal iniciar mobilitzacions:
per localitats davant dels ajuntaments,
després, davant dels Serveis Territorials,
per confluir posteriorment davant el Palau de la Generalitat.
CGT Ensenyament iniciarà contactes amb altres organitzacions sindicals del sector per
denunciar i fer front de la manera més coordinada i unitària possible aquesta escalada de
retallades de la qualitat de l’ensenyament públic, dels drets socials dels ciutadans i
ciutadanes i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament
públic.

