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Els docents omplen la Plaça Sant Jaume durant la primera jornada de
vaga indefinida discontínua a l'Ensenyament Públic convocada per la
Coordinadora d'Interzones. Demà 27 de setembre, la vaga i les
mobilitzacions continuen.
Dimecres 26 de setembre, ha començat la primera jornada de vaga indefinida
discontínua a l'Ensenyament Públic convocada per la Coordinadora d'Interzones a
Catalunya (amb el suport legal de la Confederació General del Treball, CGT) pels
centres de primària, secundària, cicles i escoles d’adults.
Les mobilitzacions del matí han culminat en una concentració a Plaça Sant Jaume i una
manifestació fins el Parlament.
A les 12h ha començat la concentració de docents a Plaça Sant Jaume, amb l’arribada
d’aproximadament 500 docents en vaga i dels diferents grups de piquets informatius
arribats des de diferents parts de Barcelona, Tarragona i comarques. S’han fet pancartes
amb els noms dels diferents centres educatius presents a la concentració i s’ha llegit el
llistat de centres, AMPES i associacions culturals i de treballadors que han donat suport
a aquesta vaga (es pot consultar al bloc de Coordinadora Interzones
http://interzonesdocent.blogspot.com.es/).
La concentració ha continuat amb un concert organitzat pels mateixos docents, on s’han
reinterpretat èxits del moment amb lletres reivindicatives contra les retallades i la
situació precària en què es troben els interins acomiadats, representats per un ninot.
Després del concert, els docents han representat la seva crida de “som docents, no
peleles” amb el “manteig”d’un altre ninot representant la consellera Rigau.
A les 13h ha començat la manifestació que ha sortit de Plaça Sant Jaume fins el
Parlament, baixant per Via Laietana. Durant el trajecte s’ha representat la mort de
l’Escola Pública amb el llençament d’una traca mentre els docents anaven estirant-se al
terra. En arribar al Parlament, s’ha llegit el manifest de la Coordinadora Interzones i
s’ha donat per acabada la manifestació i mobilitzacions de la primera jornada de vaga
indefinida discontínua.
Demà dia 27 de setembre continua el segon dia de vaga discontínua. Durant la jornada
de demà, a les 18h, el professorat es reunirà en assemblea al CFA Freire (Via Júlia, 254,
BCN).
Amb aquestes jornades de vagues i mobilitzacions, la Coordinadora d’Interzones es
planteja tres objectius principals per tal de poder retornar als centres públics la
qualitat, els recursos i els docents necessaris per afrontar amb garanties d’èxit
l’educació de les futures generacions:

a- No a l’acomiadament del professorat interí (amb tot el que això comporta:
precarització de la feina docent; modificació de l’horari lectiu i de permanència;
augment de les ràtios i pèrdues de grups; desatenció a la diversitat...).
b- Cobertura de les substitucions des del primer dia amb el cobrament del 100% del sou,
en comptes de la cobertura parcial de les mateixes a partir del desè dia, tal i com ha
establert el Departament d’Ensenyament.
c- Establiment d’un calendari de negociacions de la resta de retallades sofertes i
exigència d’un tracte digne a tota la comunitat educativa per part de l’Administració.
Si no són ateses les nostres peticions de diàleg, ens veurem obligats a mantenir el
calendari de vagues i mobilitzacions establert, que continuarà els propers dies 26 i 27 de
setembre. Aquestes jornades de vaga i mobilitzacions continuaran en forma de
vaga indefinida discontínua convocada mensualment. .
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