Tf. 932687825

abril-maig 13
PER UN PLA DE LLUITA PEL TERCER
TRIMESTRE QUE ENFRONTI LA LOMCE,
L’APLICACIÓ DE LA LEC I LES RETALLADES
DELS PRESSUPOSTOS
Estem davant dos grans reptes pel tercer trimestre, aturar la LOMCE i el desenvolupament de la LEC
(decret de plantilles, retenció de vacants en el concurs de trasllats...) i els Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya: 1) la tramitació de la LOMCE, que volen aprovar abans de vacances, suposa un greu atac a
l’escola pública com hem analitzat abastament i 2) la presentació d’uns pressupostos de la Generalitat amb
la retallada més forta de la despesa pública que s’ha aplicat mai fins ara. D’aquesta retallada prevista de
4000 milions (la mateixa quantitat que ha d’aplicar el Govern portuguès en el pla de rescat i ha provocat la
seva crisi), s’ha aplicat un avançament amb el vot de CiU i ERC, la supressió d’una paga extra del funcionaris
que suposa un dur cop al nostre poder adquisitiu (els darrers anys hem perdut més del 25%), però l’estalvi
del Govern no arriba ni al 10% dels diners que el govern diu que necessita reduir. Com ho pensen fer? Es
parla de milers d’acomiadaments, més precarietat, àmplies privatitzacions, desmantellament d’empresa
pública. Les conseqüències d’una retallada com aquesta no només son estralls pels treballadors i treballadores
catalanes amb més atur, pèrdua de poder adquisitiu de sous i drets socials en sanitat i educació, sinó que
tenen efectes catastròfics a tota l’economia accelera un procés de destrucció del teixit productiu i recessió
econòmica, com s’ha vist a Grècia, Portugal o al mateix Estat espanyol. Mentre això passa quantitats superiors
de diners van a parar al rescat bancari o al pagament del deute públic. És imprescindible aturar –ho.

Cal un pla de lluita que doni continuïtat a les múltiples iniciatives que
s’estan fent a nivell local en aquests mesos i serveixi per aturar LOMCE
i pressupostos.
* Lluitar contra la LOMCE exigiria un pla a tot l’Estat per denunciar les intencions i la lletra de la proposta de llei.
Pensem que aquest pla hauria de ser conjunt de tota la comunitat educativa, és dir, integrant el rebuig de les famílies.
Aquesta lluita contra la LOMCE no ha d’oblidar que mentre, a Catalunya, s’aplica la LEC, que conté molts dels
aspectes que denunciem a la LOMCE.
Per treballar aquest tema caldria obrir dos camins: una trobada estatal de marees (verdes i grogues) i la plataforma
estatal contra la LOMCE.
* Lluitar contra els Pressupostos de la Generalitat en les dues vessants, a) la laboral, contra els acomiadaments,
la precarització laboral i la retallada salarial del 7% ja aplicada i, b) la social, contra amb retallades a tots els sectors
públics (educació, sanitat, serveis socials...). Aquestes dues vessants han de tenir una dinàmica pròpia però que es
complementi.
a) Lluita sectorial de tots els funcionaris contra els acomiadaments i defensa del sou.
b) Lluita social contra els pressupostos i les retallades:

Creiem que aquestes idees permetrien els objectius proposats i són les propostes que
fa la CGT per engegat un debat del tot necessari. Cal un pla amb continuïtat, un
calendari i cal també que aquest pla sigui debatut i decidit des de baix, des dels
centres i zones.
1. Manifestació de la comunitat educativa del 28 d’abril.
2. Vaga de l’ensenyament Públic 9 de maig.
3. Assemblea de professorat la tarda del dia 9 de maig per valorar la jornada
de vaga i fer propostes de continuïtat.
4. Manifestació en cap de setmana a Madrid en el moment que la LOMCE
entri al Congrés dels Diputats.
5. Concentració davant el Parlament de Catalunya un cop entrin els
pressupostos 2013 de la Generalitat (on s’espera una retallada de serveis públics
tant gran com els dos darrers anys junts).
6. Vaga de tot els sectors públics catalans en contra dels pressupostos de la
Generalitat pel 2013.
7. Vagues del sector d’ensenyament a Catalunya indefinides discontínues o
de dies i setmanes alternes contra l’aplicació de la LEC, el projecte de la LOMCE
i les retallades. 1, 2, 3 dies setmanals o en setmanes alternes. A concretar pel
professorat (claustres, zones, plataformes, assemblees, resta de sindicats).

