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Ensenyament de persones adultes a centres penitenciaris:

UN PAS ENDAVANT QUE CAL CONSOLIDAR
Bé s’acaba el curs i caldria fer un petit balanç d’aquest darrer període de dos anys i fixar les
perspectives que ens esperem del proper.

El curs 2005-2006 va començar molt problemàtic amb l’aparició d’un esborrany de Llei de
Formació Permanent de persones adultes. L’esborrany és un pas decidit cap a la privatització del sector
d’adults a través de l’anomenada municipalització. La resposta del sector de professorat, primer amb un
ampli debat en el marc de la Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya, i, després amb una
resposta contundent, va permetre que l’esborrany tornés al calaix. Aquesta reacció del professorat –
juntament amb elements de crisi del propi Govern- va capgirar les tornes i acabàvem el curs signant
l’acord de 11 de maig amb el Departament d’Educació, pel qual es fixava un compromís d’impuls
seriós de l’educació de persones adultes pública, uns criteris més clars de funcionament dels centres,
amb millores en les condicions laborals del professorat. En aquest acord apareixia l’ensenyament a
institucions penitenciàries amb el següent text:
10.3. Creació dels centres de Persones Adultes en centres Penitenciaris.
No més tard els 31 de desembre del 2006 s’haurà tramitat el decret de creació dels centres de Persones Adultes
ubicats en el centres penitenciaris, alhora que hauran conclòs les converses amb el Departament de Justícia per a
impulsar una major integració d’aquests centres i el seu professorat en el Departament d’Educació.”

No era molt, però el fet que ens anomenessin a l’acord i aquests tímids compromisos eren un punt de
partida. Però els esforços per concretar l’acord de maig als centres penitenciaris va xocar amb el decret
de reglament de règim penitenciari en el que els que en ple mes d’agost, ens situava els centres dins el
Departament de Justícia. Les protestes que reclamàvem en continuïtat amb l’acord de maig la titularitat
del Departament d’Educació i amb un compromís clar pel dret a l’educació no subsidiari d’altres
interessos polítics de res van servir.
Així doncs, malament pintaven les coses a l’inici del curs 2006-2007. A l’octubre però, començaven
a reunir-se una assemblea mensual que va decidir integrar-se i donar suport a la Mesa de l’Educació de
les Persones Adultes de Catalunya, un organisme en el qual estan representants tres sindicats (CCOO,
USTEC i CGT) i una representació directa del professorat d’aquests centres. Aquest va ser un pas
important per tal d’aplegar forces en un projecte global de defnsa de l’ensenyament públic de persones
adultes. Els intents d’avençar en la concreció de l’acord de l’11 de maig a presons va topar amb la
negativa de les instàncies penitenciàries. Semblava doncs, que la decisió de mantenir el centres d’adults
dependents de Justícia era inamovible. Al desembre amb les eleccions sindicals la CGT obteníem 5
delegats/ades a Barcelona que ens permetria tenir més recursos per impulsar el moviment, encara que
no era prou per integrar-nos a les negociacions que hi ha a Educació i Justícia.

Vist que no només era a centres penitenciaris sinó que el curs avençava sense que els compromisos
signats pel Departament d’Educació s’apliquessin, van començar primer les concentracions davant la
seu del Departament d’Educació a Via Augusta –algunes amb més èxit que altres- i finalment s’engegà
la campanya de cartes –“fets i no paraules: compleixi el que ha signat”-, que ens portà el 10 de maig a
Pça de S. Jaume a fer entrega de més de 2500 cartes al President de la Generalitat Montilla i amb una
concentració de que passava de les 1000 persones entre professorat i alumnes de centres, convocada
per la Mesa. L’èxit de la convocatòria va contrastar amb el silenci quasi absolut dels mitjans de
comunicació molts propers als partits de govern i pendents de les eleccions municipals. Però va ser sens
dubte aquesta acció unitària la que va permetre desbloquejar i fer canviar d’opinió als nostres
responsables.
La setmana següent els mateixos responsables educatius del Departament de Justícia comunicaven als
representants sindicals i als equips directius del centres educatius que l’1 de gener de 2008, estaríem
integrats al Departament d’Educació, inclosa la titularitat
A la pugna amb el Departament de Justícia per la diferent concepció que tenim del paper dels centres
de persones adultes als centres penitenciaris: per a ells nosaltres som només un instrument més al servei
de la contenció del pres, per a nosaltres el pres pel fet de ser-ho no perd el ple dret a l’educació –com
tampoc qualsevol altre dret fonamental, a la salut, per exemple-, per la qual cosa l’escola de persones
adultes està al servei del reconeixement d’aquest dret. En aquest sentit el pas a Educació no resol per sí
mateix els problemes, però va en el bon sentit.
Així doncs el fet de participar de la Mesa i aplegar-nos amb la resta de professorat de persones
adultes, juntament amb les iniciatives de mobilització creiem que han estat els elements claus del
pas endavant i que s’obrin noves perspectives pel proper curs.

PERSPECTIVES PEL PROPER CURS:
Bé, ara tenim una data: 1 de gener del 2008, però per sí sola no garanteix en quines condicions es farà
el traspàs, ni tan sols que aquest compromís es respecti, per que hi ha una llarga llista d’incompliments
dels acords de 11 de maig del 2006. Assegurar el seu compliment i que el traspàs es faci en condicions,
és molt important, per això la primera cosa és no abaixar la guàrdia, per això ens sembla que caldrà:
1.- Animar a participar a les assemblees que fem a partir del setembre, i mantenir-nos
coordinats/ades, per a fer un seguiment d’aquest període importants pels nostres centres.
2.- Però també hem de discutir entre nosaltres com volem la concreció del traspàs i l’aplicació de
l’acord general d’11 de maig. En aquest sentit havien començat a treballar les assemblees que s’han
reunit aquest curs, però potser cal un debat en profunditat dins el sector. Ens cal veure el nou marc i
quines conseqüències tindran en els centres com a tal i també el les qüestions administratives i laborals
del personal que en formen part.
3.- Ens sembla clau mantenir la integració de la nostra lluita dins la Mesa de l’Educació de
Persones Adultes de Catalunya com a instrument unitari, assembleari i representatiu de l’educació
pública de persones adultes.
Bé, fins aquí... i bones vacances!!
Barcelona, 3 de juliol de 2007

