
BASTIM UNA NOVA ESTRATÈGIA 
PER REVERTIR LES RETALLADES

ANEM A LA VAGA INDEFINIDA?

Full 392

10 anys de retallades no revertides

En el primer full informatiu d’aquest curs, 
USTEC·STEs ja avançàvem que l’educació continuava 
encallada en les retallades de condicions i drets labo-
rals patides a partir de l’any 2010. Recordem les vagues 
i mobilitzacions massives contra una crisi en què es va 
ser “molt valent i ràpid” a l’hora de retallar. En canvi, 
10 anys després,  les retallades continuen ben presents i 
s’han cronificat, la qual cosa afecta greument la qualitat 
educativa, el dia a dia als centres educatius i les condi-
cions laborals i la salut dels treballadors i treballadores, 
que el Departament d’Educació hauria de garantir.

 
L’any 2017, en el marc de la tramitació i negociació 

dels pressupostos, la pressió sindical i de la mobilit-
zació del professorat als centres va poder aconseguir 
l’acord del 31 de gener, que USTEc·STEs (IAC) va sig-
nar. Aquest acord va permetre la reducció d’una hora 
lectiva, el cobrament del juliol del personal substitut 
i el compromís d’un nou augment de plantilla en els 
exercicis 2018 i 2019. Aquest pacte incloïa també la ne-
gociació de la reducció de la segona hora lectiva, amb la 
qual cosa l’Administració reconeixia explícitament que 
aquesta segona hora s’havia de retornar. Tanmateix, el 
Departament d’Educació ha incomplert els acords, ja 
que s’ha negat a incloure en la negociació dels pressu-
postos del 2020 el que ja havíem signat.

D’altra banda, any rere any hem vist com s’han aplicat 
noves retallades, com ara els acords de govern que han 
impedit la reducció de dues hores lectives als majors de 
55 anys, alhora que es manté el Decret de plantilles i 
la selecció arbitrària del professorat o l’horari de per-

manència a la secundària, com en els pitjors moments 
de no cobertura de les substitucions, i augmenta la bu-
rocràcia amb l’ús d’aplicatius que no ajuden ningú.

Un creixement econòmic inexistent per a 
educació

Els darrers anys, hem pogut veure com es deixava 
enrere la crisi-estafa i s’iniciava un període de crei-
xement econòmic. Segons l’IDESCAT, durant el pe-
ríode 2010-2019 el PIB de Catalunya s’ha incrementat 
en un 11,9%, mentre que la inversió absoluta ha caigut 
un 17%. Dons bé, en aquest període cap govern ni cap 
conseller o consellera d’Educació ha tingut en comp-
te les nostres reclamacions seriosament: no han pre-
sentat a la Mesa Sectorial de Negociació cap proposta 
ni cap calendari de retorn amb uns mínims que perme-
tessin iniciar una negociació. Han tancat la porta i han 
llançat la clau.

Els darrers anys, s’ha produït un pe-
ríode de creixement econòmic en què 
cap govern ni cap conseller o consellera 
d’Educació ha tingut en compte les nos-
tres reclamacions seriosament: no han 
presentat a la Mesa Sectorial de Nego-
ciació cap proposta i ni cap calendari de 
retorn amb uns mínims que permetessin 
iniciar una negociació. Han tancat la por-
ta i han llançat la clau.



Durant aquests darrers 3 anys, hem hagut de sen-
tir repetidament les excuses de mal pagador de 
l’Administració, com ara la manca de pressupost. El cert 
és que ens han mentit, i ho continuaran fent si els ho 
permetem: no hi havia pressupostos, és cert, perquè es-
taven prorrogats, però també ho és que, el curs passat, 
en altres departaments va ser possible incrementar el 
personal mitjançant la fórmula del decret llei; en canvi, 
en educació s’hi van negar en rodó. Tenim un Govern 
i un Departament d’Educació que menysprea profun-
dament el professorat i el personal laboral que dia a dia 
estem a primera línia a l’aula.

Cal una vaga indefinida?

USTEC·STEs hem constatat que les darreres mobilit-
zacions del curs passat no van ser prou engrescadores 
i no van donar el resultat que esperàvem. Creiem que 
ha arribat el moment de forçar el canvi i de bastir una 
nova estratègia de lluita col·lectiva, amb una plataforma 
reivindicativa i un calendari de mobilitzacions que ens 
permeti anar acumulant forces per arribar a convocar, 
si així es decideix, una mobilització diferent dels ante-
riors cursos, que no serà d’un sol dia de vaga per fer 
pressió, sinó una aturada que a educació fa més de 30 
anys que no hem vist: la vaga indefinida. Creiem que 
és el moment de paralitzar els centres: cal que ens fem 
valer i per això és imprescindible la implicació de tot 
el professorat. USTEC·STEs (IAC) considera molt ne-
cessari que sigui una estratègia compartida i assumi-
da per les assemblees de treballadors i treballadores 
dels centres de tot Catalunya.

USTEC·STEs (IAC) ha treballat buscant la unitat sin-
dical més àmplia possible, una de les demandes del pro-
fessorat, i amb aquesta nova estratègia hem aconseguit 
un posicionament a favor d’iniciar les mobilitzacions de 
tots els sindicats més representatius, amb els quals ens 
hem compromès a iniciar les xerrades i assemblees als 
centres per debatre i prioritzar la plataforma unitària 
següent:

• Restabliment el curs 2020/21 de l’horari lectiu an-
terior a les retallades per a tot el personal com a reivin-
dicació irrenunciable. Recuperació de l’horari de per-
manència del professorat de secundària.

• Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la 
pública.

• Formació professional pública i de qualitat. Aturada 
de la reforma curricular.

• Retorn d’altres condicions laborals retallades: fi de la 
precarietat laboral als centres educatius (conversió dels 
terços de jornada en mitges jornades i estabilització del 
personal interí i substitut); retorn del caràcter lectiu de les 
dues hores de reducció al personal major de 55 anys; incre-
ment del personal de suport educatiu per atendre la diver-
sitat; recuperació del poder adquisitiu perdut, incloent-hi 
també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 
anys; i retirada del Decret de Plantilles (39/2014).

Així doncs, us proposem que cada centre educa-
tiu convoqui una assemblea de treballadors/es per tal 
de discutir i valorar totes les propostes i que, sobretot, 
opineu,  participeu i us mobilitzeu sota una estratègia 
compartida.

Ara és el moment de reprendre la lluita amb més for-
ça, de fer-la massiva, de prendre decisions contundents 
i d’assumir la ferma determinació que no ens deixarem 
conculcar cap més dret; ans al contrari, no defallirem 
fins a recuperar tot allò que és nostre!

Només depèn de nosaltres!
Ho tenim clar: sí que podem!

Revertim les retallades!
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