Continuem la lluita per l’ensenyament públic
Un cop més el professorat amb el conjunt de la comunitat
educativa ens manifestem massivament contra la política
educativa del Departament.
I un cop més ha quedat palès la nostra força al carrer. Hem tornat
a dir-li al conseller i al seu Departament que estem en contra dels
seus plans de privatitzar l’ensenyament públic a través de la
LEC. El passat 14 de febrer de 2008, el 13 de novembre i ara el
19 de març marquen el camí de rebuig contra una llei, un
Departament i un Conseller, però a la vegada posen de manifest
una creixent capacitat organitzativa i de resposta del professorat.
Augment en la participació i nombre d’assemblees de zona,
iniciatives per obrir les reivindicacions a la comunitat educativa
(AMPAS, estudiants..), propostes d’accions , cartes a diaris, etc.
La important participació d’un 80% de professorat en la vaga i
més de 80.000 manifestants a Barcelona, ens situa en un bon
punt de partida i de confiança com a col·lectiu per a que els
objectius que ens van agrupar contra el Departament d’educació tinguin sentit i credibilitat pel
professorat, més enllà d’un dia de vaga.
La unitat sindical ha estat un element clau en la jornada del 19 de març com també ho ha estat en
anteriors convocatòries. De la mateixa manera que també com en anteriors ocasions, el preu
d’aquesta unitat ha comportat a la vegada llargs períodes d’inactivitat entre vaga i vaga, que han
contribuït a refredar el moviment.
Però cal tenir clar alhora que això no ha de dependre només de la voluntat de les diferents
organitzacions i que cada cop més el professorat reclama a través de la seva participació actituds
conseqüents que donin continuïtat als processos de mobilització i incorporin un ampli ventall
d’accions que permetin assolir una major contundència contra l’arrogància i prepotència de la
conselleria.
Participació i propostes de mobilització
Resulta evident, partint d’aquesta situació d’èxit pel professorat, que és molt important establir un
pla de continuïtat de la mobilització que contingui totes les propostes que darrerament s’han
plantejat als claustres.
En aquest sentit per CGT considerem fonamental continuar fomentant la participació a les
assemblees de zona. Augmentant la periodicitat d’aquestes en alguns llocs i promovent-les en
aquells on encara no funcionen. Només així la veu de professorat es veurà més representada en les
posteriors iniciatives de les organitzacions sindicals a l’hora de posar en comú accions de
mobilització.
A partir de les diferents aportacions i de les nombroses coincidències, CGT entén que s’han de
diversificar les accions i intensificar aquestes mitjançant la confecció d’un calendari que contempli:
La realització de tancades a centres per municipis amb l’objectiu de sensibilitzar les
famílies (activitats de debat, tallers, passes de pel·lícules...) i fer visible socialment les

nostres revindicacions. Algunes poblacions del Vallès Occ. o algun IES del Baix Penedès ja
han pres la iniciativa.
Concentracions periòdiques en Ajuntaments o SSTT amb campanyes informatives als
ciutadans de les millores que demanem; ràtios, plantilles, inversions, etc..
Jornada/es de vaga que podrien combinar aturades parcials amb jornada sencera, però que
en qualsevol cas seria important fer-les coincidir amb sessions al Parlament en el decurs de
tramitació de la LEC.
Elaboració de materials que posin de manifest de manera permanent la nostra lluita:
pancartes als centres, samarretes, enganxines i/o pins amb els lemes: No a la LEC, No volem
aquesta L€C, l’escola pública no es ven, l’escola és un dret no una mercaderia, etc.
Tornar a demanar que els descomptes de vaga es dediquin a finançar els centres i fer pública
aquesta mesura a la premsa.
....................

Perquè cal continuar lluitant contra la
la L€C per...
 #o a les hores extres!
 Retirada de la sisena hora i destinació del professorat de la sisena per

reduir les ràtios i millorar l’atenció als i a les alumnes i a les famílies!
 Augment de les plantilles de professorat en funció de les noves

necessitats educatives i democràcia i participació als centres. #o a la
jerarquització!
 Facilitar la consolidació de llocs de treball de professorat interí via

concurs de mèrits.
 Redefinició de les veritables necessitats de l’ensenyament públic.
 Els diners públics per a l’ensenyament públic!

