
 

10/6/2009 16:32 H VAGA CONTRA LA POLÍTICA D'EDUCACIÓ 

L'aturada de tres hores convocada pels sindicats gairebé 
no es nota a les escoles catalanes 

• La Generalitat xifra en un 3,38% el seguiment dels docents als centres públics 

EFE 
BARCELONA 

L'aturada de tres hores convocada avui pels sindicats en escoles i instituts públics de Catalunya ha tingut 
molt poca repercussió als centres, que han desenvolupat amb normalitat les activitats, mentre que uns 
quants centenars de docents han sortit al carrer en algunes poblacions. 
 
La quarta convocatòria de vaga contra la política educativa de la Generalitat que viu l'escola catalana en 
poc més d'un any no ha despertat l'interès de les anteriors vagues, ja que, segons el departament 
d'Educació, el seguiment entre els docents ha estat minoritari. 
 
Segons les seves dades provisionals, només el 3,38% dels docents s'han declarat en vaga, tot i que 
aquesta xifra fa referència als centres que havien comunicat a les 15.30 hores el seguiment de la 
mobilització, i que no superaven el 25%. 
 
Concentracions en diverses poblacions 
 
Els mateixos sindicats no s'han atrevit a donar xifres de seguiment i han apuntat que probablement molts 
docents haurien optat per fer tota la jornada amb normalitat --de 9 a 13 hores, des de dilluns passat-- i 
després s'han unit a les concentracions convocades en diferents poblacions. 
 
El fet que l'aturada s'hagi convocat de 12.00 a 15.00 hores hi hauria ajudat, segons fonts sindicals. Pel 
que fa a les concentracions convocades al migdia en nombroses poblacions catalanes, han comptat amb la 
participació d'uns centenars de professors i mestres. 
 
És el cas de la que s'ha dut a terme a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on unes 400 persones s'han 
concentrat amb pancartes amb lemes contraris a la llei d'educació de Catalunya (LEC) i en què es 
demanava la dimissió del conseller Ernest Maragall, mentre que al voltant de 80 protestaven davant del 
Parlament, segons fonts de la Guàrdia Urbana. 
 
Protestes contra el conseller Maragall 
 
L'aturada, convocada per USTEC-STEs, la UGT, CCOO i l'ASPEPC, s'emmarca en una sèrie de 
mobilitzacions portades a terme els últims mesos en protesta per les últimes mesures posades en marxa 
per la conselleria que dirigeix Maragall i per la imminent aprovació de la LEC. 
 
Les quatre centrals sindicals denuncien que Maragall imposa mesures que, amb l'excusa de la crisi, 
empitjoren les condicions laborals del professorat dels centres públics i alhora en devaluen la qualitat. 
Entre aquestes mesures destaca l'increment voluntari i remunerat d'hores lectives a una part del 
professorat, que els sindicats veuen com un instrument que atempta contra les plantilles dels centres. 
 
A més a més, els sindicats denuncien que l'any que ve no hi haurà increment de plantilles, així com la 
intenció del departament d'Educació de reduir encara més els centres que ofereixen batxillerat nocturn i 
reclamen, per contra, que s'ampliïn aquestes places. 
 
Quarta vaga des del febrer del 2008 
 
El rebuig a la LEC ja va portar aquests sindicats, als quals es va sumar llavors la CGT, a convocar una 
primera vaga de mestres el 14 de febrer del 2008, que va tenir una important repercussió a l'escola i que 
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va fer sortir al carrer uns 50.000 docents i estudiants. 
 
La central majoritària, USTEC, juntament amb l'ASPEPC i la CGT, van convocar una segona aturada el 14 
de novembre del 2008, que va tenir un seguiment molt menor, entre altres raons per la divisió sindical, ja 
que CCOO i la UGT van optar per no cridar a la vaga i limitar-se a organitzar una concentració davant del 
Parlament demanant un canvi en la política educativa de la Generalitat. 
 
La tercera vaga, la del 19 de març passat i que va suposar la recuperació de la unitat sindical, va tenir un 
seguiment del 80%, segons els sindicats, i del 44%, segons la Generalitat. 
 

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 


