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CONVOQUEM A LA VAGA EDUCATIVA DEL 9 DE MARÇ
Tombem la LOMCE i la LEC.
Revertim les retallades del Gobierno i el Govern

Des de CGT Ensenyament cridem a totes les treballadores i els treballadors de l’ensenyament
públic de Catalunya a participar a la vaga que, a nivell estatal, convoquem els sindicats
(CCOO, UGT, STES, CGT), les federacions d’AMPA (CEAPA), diversos sindicats d’estudiants
i moviments de renovació pedagògica, pel proper 9 de març.
Aquesta convocatòria de vaga estatal exigeix la derogació de la LOMCE i la reversió de les
retallades imposades pel “Gobierno”. Des de CGT Ensenyament compartim les reivindicacions
plantejades a la convocatòria conjunta. Però no volem deixar d’assenyalar que els
responsables del deteriorament de l’educació pública a Catalunya són, tant el “Gobierno”
central com el Govern de la Generalitat, que han aplicat polítiques molt similars, tant pel que fa
a normativa com a la dotació de recursos:
1. Cal la derogació de la LOMCE, una llei privatitzadora i reaccionària. No oblidem, però, que
està inspirada i que té moltes semblances amb la LEC, que està molt més desplegada a
Catalunya. Exigim l’aturada immediata dels Decrets de plantilles i d’avaluacions.
2. És del tot imprescindible acabar amb les permanents retallades que aplica el govern del PP
als serveis públics i a l'ensenyament. Mitjançant els acords de la política fiscal i financera
aquestes retallades es tradueixen en retallades, també, del Govern català com les que hem
patit aquests darrers anys.
La vaga del proper 9 de març suposa una oportunitat de mobilitzar-nos amb contundència i
avançar en les reivindicacions d’àmbit estatal. I també ha de permetre donar continuïtat a la
mobilització que ha permès que l’ensenyament sigui l’únic sector que, a Catalunya, hagi
començat a revertir retallades. La signatura de l’acord entre USTEC, CCOO, i UGT amb el
Departament i la desconvocatòria de la vaga conjunta del 9F va impedir donar continuïtat a la
lluita per aconseguir aquelles reivindicacions urgents i encara no assolides de la plataforma de
mínims. Els mateixos sindicats ara no volen que la vaga del dia 9 de març serveixi a Catalunya
per assenyalar també al Govern de la Generalitat i exigir-li les reivindicacions pendents, quan
segurament encara no s’hauran aprovat els pressupostos.

Des de CGT Ensenyament, a més d’exigir la derogació de la LOMCE i la reversió de les
retallades del govern de l’Estat, el proper 9 de març sí continuarem exigint al Govern de
Catalunya:
- Reducció de les ràtios (20 a infantil i primària, 25 a secundària i 30 a batxillerat). Cap
tancament de grups públics i acabar amb la massificació a secundària. Si s’han de
suprimir grups que sigui a la concertada.
- Reducció de l'horari lectiu a 18 hores a secundària i 23 a primària.
- Aturar el desplegament de la LEC (decret de plantilles, i processos d'avaluació).
Aquestes reivindicacions són possibles amb mobilitzacions contundents i continuades. Per
això, cal que ens organitzem als centres i les assemblees i exigim als sindicats que convoquen
a la vaga del 9 de març continuïtat en les mobilitzacions, tant a nivell estatal com a Catalunya.
Si voleu més explicació o teniu qualsevol dubte o consideració no dubteu a
contactar-nos.
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