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PER QUÈ CAL FER VAGA?

La vaga que vàrem fer el 14 de febrer en contra de la LEC i la massiva participació
a la manifestació no va ser en va, ans al contrari, l'èxit massiu de vaga va servir per
a molt:

Vàrem aconseguir que es retirés de les Bases de la LEC la proposta més desca-
rada que permetia la possibilitat que els centres públics, amb caràcter general,
poguessin ser gestionats per entitats privades.
Es va retirar, també, la possibilitat d'establir un Estatut de la professió docent que
no contemplava les especificitats de la funció pública docent, la qual cosa deixava
una porta oberta a una futura laboralització de tot el professorat.
Va fer possible l'extensió social del debat educatiu i la solidaritat d'amplis sectors
socials que van participar en la manifestació.
Va forçar un canvi d'actitud de l'Administració i dels mitjans de comunicació respec-
te al professorat i l'escola pública. Es van acabar els atacs continuats per part d'in-
tel·lectuals i tertulians en contra de l'escola pública i el seu professorat, i també va
disminuir el seu suport incondicional a la nova Llei.

Malgrat tot, la vaga del 14 de febrer no ho va aconseguir tot. El nou projecte de llei
manté tots els altres aspectes pels quals vàrem sortir al carrer i això ens obliga, de
nou, a continuar les mobilitzacions i a convocar la vaga del 13 de novembre. 

Perquè el nou projecte de llei:
1. Consolida el camí obert cap a la privatització de determinats sectors, a partir
de la municipalització i altres vies: 0-3, educació de persones adultes, formació
professional, serveis educatius, extraescolars. 
2. Estableix un model d'autonomia basat en la diferenciació dels centres segons
els resultats escolars. Afavoreix l'autofinançament dels centres públics que conduirà
a incrementar les diferències segons el seu entorn social. Proposa un model de
gestió empresarial que dificulta el treball en equip. 
3. Defineix els directors/es dels centres públics com a "personal directiu", amb
règim jurídic específic i els permet de seleccionar, avaluar punitivament i nomenar
el professorat.
4. Desregularitza les relacions laborals. Introdueix formes de provisió subjectives
i discrecionals que deixen una porta oberta a l'arbitrarietat i al clientelisme. 



Proposa un nou sistema retributiu jerarquitzat basat en un model d'avaluació puniti-
va. Proposa increments retributius al professorat per resultats obtinguts. Obre la via
a la laboralització del personal substitut amb el conseqüent empitjorament de les
seves condicions de treball i redueix el salari del professorat durant els tres primers
anys.
5. Consolida i estén la sisena hora a infantil i primària.
6. El compromís d'inversió pública que proposa el Departament és absolutament
insuficient. Entenem que s'ha de prioritzar la inversió pública a l'ensenyament
públic i aquesta ha de ser, com a mínim, del 6 % del PIB de Catalunya.

I és per tot això, i perquè pensem que la millora de l'educació pública no passa per
una gestió empresarial, ni per l'empitjorament de les condicions de treball del pro-
fessorat, ni per la lògica del mercat i la privatització, sinó per una aposta real per la
xarxa pública i un augment seriós de la inversió, que possibiliti abordar tota la pro-
blemàtica i les necessitats dels centres i de l'alumnat, que hem convocat la vaga
del proper 13 de novembre. 

Cal aturar aquesta Llei. Cal una nova llei que doni resposta a les necessitats reals
de l'ensenyament públic.

El fet que alguns sindicats, molt institucionalitzats, malgrat el seu públic  desacord
amb la Llei, no convoquin aquesta vaga, no ha de suposar un fre a la lluita legítima
del professorat i la comunitat educativa en defensa de l'educació pública i de les
condicions de treball del professorat. La unitat sindical s'ha de construir des de
cada centre, i si tots tenim la consciència que cal fer vaga, la manca d'unitat sindi-
cat quedarà convertida en una mera anècdota.

Us animem, doncs, a participar activament a la vaga del 13 de novembre i a la
manifestació que tindrà lloc a les 12h que sortirà de la plaça Universitat fins a la
plaça Sant Jaume, a la qual s'han afegit els sindicats d'estudiants de secundària
i de la Universitat.

EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA,
NO VOLEM AQUESTA LLEI!

MOBILITZA'T, ENS HI JUGUEM EL FUTUR!


