abril 08
CAL DONAR CONTINUÏTAT
A LA LLUITA CONTRA LA LEC
La Federació d’ensenyament de la CGT, després de valorar la darrera reunió del comitè de vaga (13 de
març) amb els sindicats CCOO, UGT, USTEC i ASPEC vol expressar el seu posicionament i declara:
Un mes i mig de silenci i paràlisi del comitè de vaga
Abans del 14 de febrer tots els sindicats es van
comprometre a que la vaga del 14 F no seria només una
protesta sinó que hi hauria continuïtat en la lluita per la
retirada de les Bases de la LEC. L’èxit de la vaga va
ser total. La resposta del Conseller va ser per activa i per
passiva que no retiraria les Bases i que es negava ni tan
sols a reunir-se amb els sindicats convocants de la vaga,
mentre continuava un atac mediàtic brutal contra tot el
professorat.
Com a CGT vam proposar el mateix 14 de febrer una
mobilització amb AMPAs pel 2 de març i una nova vaga
pel 6 de març, però la resta de sindicats van considerar
primer que en el període electoral no era convenient
convocar mobilitzacions, i després segons USTEC que
calia esperar les reunions del Pacte Nacional (3 de març)
i del Consell Escolar de Catalunya (5 de març).
Mentre les direccions sindicals majoritàries congelaven
tota mobilització i es mantenia el comitè de vaga «unitari»,
la Conselleria enllestia la feina aprofitant l’oferta que
CCOO i UGT –al marge de la unitat sindical- li servien en
safata de plata en haver demanat reunió del Pacte Nacional
d’Educació (amb el qual es va imposar la sisena hora a la
primària i l’increment dels concerts a la privada). I
facilitava el Conseller donar per acabats els tràmits amb
les Bases i anunciar que faria públic l’articulat de la LEC
el 15 d’abril.
Calia doncs aplicar el compromís sindical i seguir les
mobilitzacions per la retirada de les Bases de la LEC, tal
i com es va ratificar en un comunicat conjunt del comitè
de vaga el 3 de març.
Un Pacte Nacional que no representa el 14F i la
dilació refreden la continuïtat les mobilitzacions
Passat el 10 de març, els camins per trencar la unitat
sindical ja estaven definits. CCOO i UGT amortitzen la

força del 14Fen el seu escenari de negociació particular
(PNE). I la USTEC que havia parlat del 16 o el 24 d’abril,
com a possibles dates de vaga, s’apunta a que ja no es pot
fer res fins que no es conegui l’articulat i que aleshores
caldrà deixar un parell o tres de setmanes per a fer una
nova mobilització. Això i rés és el mateix, perquè mentre
s’ha debilitat el moviment, la Conselleria desenvolupa
l’articulat sobre els eixos del PNE en consonància amb el
seu document de Bases..
En tot moment CGT ha fet tots els esforços per
mantenir la unitat sindical, que va ser un dels elements
importants per l’èxit de la vaga del 14F, però la unitat ha
de servir per defensar l’ensenyament públic no per
paralitzar-nos i donar cobertura als plans de la Conselleria.
Perquè la força del 14F encara hi és!
La CGT es vol dirigir a tot el professorat perquè
reclami la continuïtat de la lluita contra una LEC
que té per Bases les que ja vam rebutjar el 14F i
perquè la Conselleria obri negociacions amb totes
les organitzacions sindicals del comitè de vaga.
Entenem que la
USTEC ha de jugar
el paper que li
correspon com a
majoritari en el
sector i encapçalar
aquesta continuïtat
de la vaga. En el cas
que es produeixi una
convocatòria en
ferm, avancem des
de ja el nostre suport
i farem tots els
esforços
per
impulsar-la.

En defensa de l’ensenyament públic, la CGT proposa que la futura
Llei d’Educació de Catalunya:
* Determini el 6% del PIB català a educació pública;
* Redueixi els concerts fins a la seva supressió –amb ingrés a la xarxa pública dels centres
concertats que vulguin i calgui -com els del CEPEC que les Bases citen-, o del seu professorat en
centres públics. Pressupost per a centres i serveis públics. Ni un euro a la privada!
* Integri el dret a l’escolarització 0-3 anys, amb xarxa pública (titularitat i gestió).
* Suposi una reducció de grups-classe a tots els centres, començant per P-3 i el parvulari, i
reconeixent una reducció sensible als grups-classe d’alumnes amb especial dificultat.
* Elimini la sisena i apliqui la jornada continuada, invertint el professorat necessari per garantir
les reduccions de ràtios per donar suport a les tutories, i garantir reforços i desdoblaments tant a
primària com a ESO.
* Integri la formació dins l’horari laboral donant suport i recursos a propostes d’innovació.
* Asseguri estabilitat i sous dignes, en condicions laborals regulades i sense externalitzacions,
per als treballadors i les treballadores dels centres públics (professorat, PAS, TEIs, TIS,...) i avanci
cap el cos únic docent.
* Garanteixi la gestió democràtica i transparent amb participació de tota la comunitat educativa
(professorat, PAS, pares, mares i tutors, alumnes...)
* Asseguri serveis públics de lleure per a les famílies que els calgui, per fer
compatible la vida laboral i familiar, tot impulsant la reducció de la jornada laboral.
* Garanteixi l’oferta pública necessària de formació professional i
artística, sense condicionants ni ingerència d’entitats privades.
* Reconegui que, també per a la persona adulta,
l’ensenyament públic és un dret; i desplegui
una xarxa que ofereixi tots els nivells
a tot el territori.

