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La lluita educa
Us presentem un nou full de la Secretaria de Moviments 
Socials d’USTEC·STEs (IAC), en el qual fem una mica de 
resum i balanç d’aquells espais i plataformes on hem par-
ticipat a partir del nostre model de sindicalisme alternatiu 
i social que mira de transformar l’educació i lluitar contra 
l’austeritat i per una vida digna. 

En aquest sentit, hem continuat reclamant que volem uns 
salons de l’ensenyament sense presència militar, hem 
impulsat una plataforma per fer fora l’educació inancera 
de les nostres aules, hem participat activament en el de-
bat extraordinari sobre l’educació pública catalana, un 
contrapès des de la base al fals debat promogut per ‘Ara és 
demà’,  hem continuat treballant activament dins l’espai de 
les Marxes per la Dignitat i ens hem incorporat al Pacte 
Nacional pel Referèndum, USTEC-STEs (IAC).

I per acabar, no podem deixar de citar el nostre paper ac-
tiu dins l’Assemblea Groga. Entenem que les diferents 
assemblees grogues són d’una importància vital per a 
l’organització d’un moviment educatiu que planti cara a 
les retallades i que lluiti per una educació pública gratuïta, 
catalana i de qualitat. I una mostra de la potència d’aquest 
espai-xarxa van ser les concentracions que vam fer l’1 de 

setembre davant del Departament d’Ensenyament per re-
clamar substitucions des del primer dia (un punt que s’ha 
aconseguit amb l’acord de gener) o la nombrosa manifes-
tació del 12 de novembre per reclamar la inversió del 6% 
del PIB en educació tal com preveu la LEC i que va servir 
per impulsar la convocatòria de vaga del 9 de febrer. 

DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ
#Desmilitaritzem

USTEC-STEs forma part del conjunt d’entitats vinculades 
al foment de la pau i a l’educació que l’any 2008 vam crear 
la campanya Desmilitaritzem l’Educació amb l’objectiu 
d’impedir la presència de les institucions militars en els 
espais educatius. Els esforços es van centrar en el Saló 
de l’Ensenyament, i durant 9 anys s’han fet actes públics 
per exigir al Govern que no hi hagi presència militar.
A nivell territorial s’han enfortit les vinculacions amb 
diferents moviments antimilitaristes de Catalunya, amb 
accions al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira 
de Formació Professional a Lleida, on aquest darrer any 
va tenir ressò especial l’acció de protesta i la presentació 
d’una moció a l’Ajuntament de Lleida per declarar-la ciutat 
desmilitaritzada; o a l’ExpoJove de Girona, on la Coordi-



nadora d’ONG Solidàries i el Consell Municipal de Soli-
daritat i Cooperació de la ciutat van reclamar que es vetés 
la participació del Ministeri de Defensa. També es va acon-
seguir que el Patronat de la Fira de Girona aprovés un codi 
ètic que impedeix l’exhibició d’elements bèl·lics. Després de 
la ira, la Coordinadora d’ONG Solidàries van abandonar 
el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació perquè 
va considerar que l’Ajuntament havia convertit aquest codi 
ètic en “paper mullat”, ja que, com cada any, havia permès 
la presència de l’Exèrcit a la Fira.
 
Els darrers dos anys, Desmilitaritzem l’Educació ha fet 
pressió a les institucions i el passat 14 de juliol de 2016 
el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria la 
Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya, 
que insta el Govern a evitar la presència de l’Exèrcit en 
qualsevol centre educatiu i de formació. Per la seva banda, 
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una declaració ins-
titucional en contra de la presència militar als certàmens 
educatius.  

Com a Plataforma hem de celebrar que enguany, en la dar-
rera edició de la Fira de la Infància, les forces armades no 
hi van tenir presència. 

No obstant això, continuem denunciant i posant de mani-
fest que la Fira de Barcelona està contravenint una moció 
del Parlament de Catalunya i continuarem fent pressió i 
lluitant per tal que en properes edicions no hi hagi presèn-
cia de l’estament militar ni al Saló de l’Ensenyament ni a 
cap altre espai educatiu. 

Debat extraordinari sobre l’educació pública 
catalana
#DebatExtraordinari 

El dissabte  25 de març es van realitzar a Barcelona, de ma-
nera simultània i en paral·lel, dos importants debats sobre 
el futur de l’educació a Catalunya.

D’una banda, a l’ediici de CosmoCaixa, culminava “Ara 
és demà”, un procés de relexió impulsat pel Departament 
d’Ensenyament i el Consell Escolar de Catalunya que a 
partir de les ponències de cinc experts pretén dibuixar en 
clau constituent l’arquitectura de l’educació de la futura re-
pública catalana. En teoria, aquest debat es plantejava com 
un procés participatiu, però en la pràctica ha quedat sota 
el control total dels ponents proposats des de dalt, que són 
lliures d’acceptar o desestimar les aportacions que els van 
arribant.

De fet, l’esperit que es desprèn de les ponències porta ins al 
paroxisme els principis la Llei d’Educació Catalana (LEC) i la 
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOM-
CE): direccions fortes i gerencials, contractació a dit del pro-
fessorat, desmantellament de facto de la funció pública, fusió 
dels centres privats-concertats i públics sota els paràmetres 
dels primers, incentius i avaluacions per resultats, destrucció 
de la visió integral de la xarxa i competència entre centres, 
concepció gerencial de l’autonomia de centres...
D’altra banda, el mateix dia i a la mateixa hora, en un ins-
titut públic d’un barri obrer de Barcelona, se celebrava 
el ‘Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana’. 
USTEC-STEs vam ajudar a impulsar aquest debat alterna-
tiu a l’institucional, obert a totes les persones interessades 
en l’educació i impulsat per tots els actors que han lluitat 
per l’educació pública en els últims temps. Com el ma-
teix manifest deia, “aquest debat neix com una denúncia 
i alternativa a ‘Ara és demà’ per reconduir el debat cap a 
aquells temes pedagògics, polítics i socials que preocupen 
la comunitat educativa que creu en l’escola pública i dóna 
la paraula a aquesta mateixa comunitat “.

I, en efecte, aquesta comunitat es va pronunciar. El nom-
bre d’inscripcions va desbordar les previsions dels organit-
zadors. Els eixos del debat es van perllongar al llarg del dia 
a través de tallers oberts i van abordar tots aquells que el 
debat institucional vol enterrar sota la catifa d’un fals con-
sens: concertada-pública, pobresa i segregació, privatitza-
ció, participació democràtica, mercantilització, educació 
crítica i per a la transformació social.



ATUREM L’EFEC (Educació Financera a les Es-
coles de Catalunya) 

La Plataforma per una Educació en Economia Crítica 
(PLEEC) es va crear el 2016 per tal d’exigir al Departament 
d’Ensenyament que aturés el Programa EFEC. Aquest any 
s’ha constituït la PLEEC a Lleida, que es va presentar en 
públic en un acte al carrer el 27 d’abril.

L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un 
conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat 
públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis 
Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i 
Caixa Enginyers, amb el suport del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i la European Financial Planning Associa-
tion) i fer arribar, de manera gratuïta, l’EDUCACIÓ FI-
NANCERA a tots els centres educatius.

Aquest conveni es diu EFEC i compta amb una borsa de 
voluntaris, treballadors/es de bancs i caixes, jubilats entre 
d’altres, que ofereixen un curs sobre la gestió dels pressu-
postos personals, la planiicació inancera i l’estalvi a llarg 
termini i com endeutar-se amb seny amb productes de 
crèdit.

El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la 
presència d’aquestes entitats inanceres a les aules (algunes 
de les quals han estat rescatades amb diners públics), legi-
tima el seu relat sobre les causes de la crisi, relat que els alli-
bera de qualsevol responsabilitat i culpabilitza les famílies 
del sobreendeutament.

La campanya Aturem l’EFEC té com a objectiu recollir sig-
natures i adhesions al manifest. També demanem que qui 
imparteixi els continguts relacionats amb inances sigui 
el professorat d’economia del Departament. I inalment 
volem informar tots els centres educatius públics de què 
implica aquest programa, ja que la petició dels tallers és 
voluntària. D’aquesta manera, si els centres no demanessin 
l’EFEC, el Departament es veuria obligat a replantejar-se’l.

Marxa de la Dignitat de Catalunya
PA, TREBALL, SOSTRE, IGUALTAT, AUTODETER-
MINACIÓ 
#FemForaLaMàia 

La Marxa de la Dignitat és un espai unitari en què orga-
nitzacions, col·lectius, moviments i persones comprome-
ses amb les lluites treballen conjuntament al voltant d’un 
programa de canvi real. Aquest programa pretén garantir 
uns serveis públics dignes i de qualitat i les feines, salaris i 
pensions que permetin a les famílies viure sense angoixa. 
USTEC-STEs (IAC) hi participem activament des de la 
seva creació.

 La Marxa de la Dignitat es va reunir el passat 29 d’abril a la  
Nau Bostik, on es van aplegar 130 persones de més de 25 
col·lectius, moviments i organitzacions. La jornada va co-
mençar amb una crida a participar en la mobilització del 
27M a Madrid, sota el lema “Fem fora la màia: Pa, Sostre, 
Treball, Igualtat i Autodeterminació”. 

Davant la situació política, social i econòmica que es viu a 
Catalunya en aquests moments i amb l’objectiu de repartir 
el treball i la riquesa, es va acordar impulsar una Carta de 
Drets Socials Catalana. Aquesta Carta no és una inalitat 
en si mateixa, sinó un mitjà per enfortir la capacitat de llui-
ta de les classes populars en general i de la gent treballadora 
en particular. A l’hora treballar els continguts de la Carta 
des de baix i arreu del territori, es va insistir que ha de ser-
vir com a eina per incidir en el procés d’autodeterminació 
de Catalunya, deinint un horitzó propi per a les persones 
que pateixen la crisi i les retallades. 

PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

USTEC-STEs (IAC) ja vam incloure en els nostres princi-
pis fundacionals el dret a l’autodeterminació del poble ca-
talà i per això ens vam adherir també al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir i vam assistir a la cimera que va impulsar 
la consulta del 9-N. Volem destacar que molts voluntaris i 
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voluntàries van ser docents dels centres on es van posar les 
urnes en una de les jornades més reeixides en defensa de la 
democràcia i de la seva potència de canvi. 

Posteriorment, també hem participat com a entitat adheri-
da en les diferents trobades del Pacte Nacional pel Referèn-
dum (PNR), hem contribuït a la recollida de signatures i 
hem cercat el suport de sindicats ains perquè es posicionin 
a favor del referèndum. També vam prendre part activa en 
el gran acte que es va fer durant el mes de maig. En aquest 
sentit, pensem que cal aproitar la força de la societat civil 
organitzada que representa el PNR i els diferents pactes lo-
cals per tal de garantir que inalment el referèndum es faci 
efectiu i ningú no pugui privar-nos del nostre legítim dret 
d’expressar-nos pacíicament en les urnes.

DELEGACIONS SOLIDÀRIES USTEC·STEs 
(IAC) / Entrepobles

Des de inals dels anys 80, l’ONG Entrepobles col·labora 
amb les Comunidades de Población en Resistencia (CPR) 
de Guatemala, mitjançant diferents instruments (coopera-
ció poble a poble, acompanyament internacional...).

Entrepobles va ser l’entitat organitzadora de la delega-
ció catalana a la “Primera visita per terra a les CPR” (fe-
brer de 1993). En el marc d’aquesta delegació, va néixer 
l’agermanament entre l’Asociación de Maestras y Maestros 
del Ixcán i USTEC. 
A més de les aportacions voluntàries de persones ailiades, 
USTEC·STEs (IAC) ha donat també suport a les CPR i ara 
a Primavera del Ixcán destinant-hi el 0,7% dels pressupos-
tos del sindicat. Els projectes en els quals hem participat 
sempre han estat propostes guatemalenques. En l’actualitat 
cobrim una part de les beques d’estudis tècnics de grau su-
perior.
A més, cada any es realitzen les delegacions solidàries, que 
són un espai d’intercanvi d’experiències i de realitats dife-
rents, adreçades principalment al professorat i professio-
nals de l’educació, però obertes a tothom que vulgui com-
partir, aportar, aprendre, donar i rebre.

PER UN SERVEI DE MENJADOR  GRATUÏT  I 
ECOLÒGIC
 
Una de les reclamacions que els darrers temps ha anat 
agafant més força dintre de la comunitat educativa és la 
gratuïtat del servei de menjador lligada a una proposta ali-
mentària de qualitat i ecològica. 
 
Mentre s’avança en la direcció de la gratuïtat del servei de 
menjador, cal modiicar la política de beques menjador 
que a dia d’avui, malgrat el canvi en l’indicador de referèn-
cia, continua sent insuicient per cobrir les necessitats de 
les famílies. Cal que el Departament es faci càrrec d’una 
part important del cost total del servei i, sobretot, que el 
pagament delegat que es fa a través dels consells comarcals 
mensualment arribi amb la mateixa periodicitat a les famí-
lies o empreses subministradores del servei. 

Els propers mesos es farà públic un nou decret que regu-
larà aquest servei. Cal estar alerta i examinar la manera 
com el Govern vol implementar la contractació, ja que hi 
ha la voluntat de deixar el mecanisme de control a la lliure 
concurrència. Aquest fet suposaria que en molts casos la 
comunitat educativa perdés la gestió directa d’aquest ser-
vei amb molts interessos en joc i que les grans empreses se 
n’apoderessin.

PÀGINES WEBS I XARXES SOCIALS
www.debateducaciopublica.net Twitter: @debateducacio

http://marxadeladignitat.org/ Twitter: @marxadignitat

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/ Twitter: @desmi-
litaritzem

http://educaciocritica.cat/ Twiter: @PlatEduEc

https://pactepelreferendum.cat/ Twitter: @referendumpacte

Blog moviments socials USTEC-STEs: http://sindicat.net/
ms/ 
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