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USTEC·STEs fa una crida al professorat a participar 
activament en la vaga i la manifestació del 8 de juny, 
convocada unitàriament a tot l’Estat, en contra de les 
mesures antisocials del Govern de Zapatero, acceptades 
acríticament pel govern de la Generalitat de Catalunya.

USTEC·STEs fa una crida al professorat a participar 
activament en la manifestació social del dia 29 de maig, en 
contra la política educativa del Departament d’Educació.

USTEC·STEs, davant els canvis de dates i la confusió 
originada per l’aplaçament de la vaga del 18 de maig contra 
la política educativa de Maragall, volem manifestar:

1 USTEC·STEs es referma en la plataforma sectorial 
d’ensenyament, que aporta els elements necessaris per 
millorar la qualitat de l’ensenyament públic i per la qual 
hem vingut convocant les mobilitzacions i entén que 
s’han de continuar les mobilitzacions per aconseguir 
els objectius marcats i assumits per amplis sectors del 
professorat i de la comunitat educativa.

En aquest sentit fem també una crida al professorat pares, 
mares, altres entitats i organitzacions compromeses en la 
seva defensa, a participar activament en la manifestació 
social del dia 29 de maig a les 17,30 hores entre les places 
d’Urquinaona i de Sant Jaume de Barcelona i a mantenir 
obert la resta del calendari de mobilitzacions.

2 Al mateix temps USTEC·STEs entén que les mesures 
que prendran els diferents governs estan directament 
relacionades amb la intenció de reduir els serveis públics, 
un fet especialment greu pel que fa referència a la sanitat 

i a l’educació, àmbits que, sobretot, afecten els sectors més 
febles de la població. I més si tenim en compte que els 
beneficis que obtindrà l’Estat amb aquestes mesures no 
milloraran ni l’educació ni les prestacions socials, sinó que 
seran dedicats a abonar els interessos que genera el deute 
públic als grans especuladors.

3 USTEC·STEs entén que tant les mesures globals del 
Govern central com les mesures regressives que s’estan 
prenent en l’ensenyament públic i altres serveis públics 
mereixen una resposta contundent del conjunt de la 
població, que s’hauria de materialitzar en una primera 
vaga general.
No compartim la manca de fermesa d’algunes 
organitzacions sindicals que amb el canvi de dates i la 
indefinició sobre l’abast de la vaga donen una imatge 
de feblesa que permet especular sobre la seva voluntat 
d’apostar per una mobilització efectiva i forta que 
possibiliti la retirada de les mesures.

4 La continuïtat de les mobilitzacions contra les mesures de 
la conselleria d’Educació exigeixen de la unitat sindical, 
ja que com va anunciar Maragall, en un futur immediat, 
ens trobarem amb més retalls i més durs. En aquest 
sentit USTEC·STEs, convocarà la vaga del 8 de juny, tant 
per lluitar contra les mesures de Zapatero com contra 
les de Maragall i perquè és necessari mantenir la unitat 
sindical com a requisit determinant perquè cada cop un 
major nombre de professorat i de famílies se sumin a la 
mobilització en defensa de l’ensenyament públic.

5  USTEC·STEs entén que millorar les condicions de treball 
del professorat o en aquest cas evitar que empitjorin 
contribueix també a millorar la qualitat de l’ensenyament. 
No obstant és conscient que mediàticament la lluita per 
la defensa de l’ensenyament públic i la seva qualitat pot 
quedar diluïda en la convocatòria general, però esmerçarà 
tots els esforços al seu abast per evitar-ho. En aquest sentit 
farem tot el possible per estendre la plataforma pròpia 
de l’ensenyament públic al professorat, les famílies i als 
mitjans de comunicació. Per això formalitzarà legalment 
una convocatòria pròpia de l’ensenyament públic i 
convocarà al professorat a fer un bloc únic amb pancartes 
pròpies en el si de la manifestació general del dia 8J.

lEn defensa de l’ensenyament públic
lContra la política educativa de Maragall
lContra els retalls de sous, pensions 

i drets socials

8 de juny : mobilitza’t



Des d’USTEC·STEs i la resta d’organitzacions 
de la IAC hem rebut amb indignació la 
informació sobre les mesures de reducció del 
dèficit anunciades pel president del Govern 
central, que suposen una agressió inacceptable 
als drets laborals i econòmics dels treballadors 
i treballadores i a les condicions de vida dels 
pensionistes.

El Govern, des de fa temps ha optat per anar 
contra l’interès general de la ciutadania per 
afavorir descaradament als culpables d’aquesta 
crisi: cap mesura de regulació del sistema financer, 
cap control sobre els especuladors, cap interès en 
una política fiscal progressiva ni en cercar el frau. 
Ans, al contrari, fent una contrareforma fiscal, 
augmentant l’IVA i l’IRPF, reduint l’impost de 
societats, manifestant una nul•la disposició 
en lluitar contra el frau fiscal, demostrant cap 
interès en gravar les grans fortunes i, el més greu, 
ajudant amb milions d’euros al sistema financer, 
veritable responsable d’aquesta situació. En 
resum, es compleix allò de que els beneficis són 
privats i les pèrdues es socialitzen. I el Govern, 
suposadament d’esquerres, l’avala i protegeix en 
contra de la majoria de la societat.

Obeint a les directrius de l’FMI i de l’UE, es dóna un pas 
més, consistent en deu mesures que es poden resumir en un 
empitjorament de les condicions de vida dels treballadors i 
treballadores i dels pensionistes.

Aquesta agressió passa per congelar les pensions, 
eliminar el període transitori de la jubilació parcial i reduir 
determinades prestacions socials i, sobretot, s’aventura 
en una reforma laboral que precaritzarà, encara més, les 
condicions laborals, abaratirà els acomiadaments i laminarà 
el dret a la negociació col•lectiva.

Pel que fa als empleats i empleades públics s’anuncia una 
rebaixa del 5% dels sous. Nosaltres som els primers en criticar 
les despeses inútils com l’11% de més, en concepte de dedicació 
exclusiva que perceben 1.500 persones a la Generalitat, en rebutjar 
la inflació de càrrecs sense contingut real i, principalment, en 
denunciar els costos que representen les externalitzacions i la 
multiplicació d’ens i organismes que únicament responen a 
interessos partidistes i clientelars. I per no parlar del regal que 
fem a La Caixa mitjançant el pla de pensions.

Aquesta disminució indiscriminada significa:
l que el Govern menysprea als treballadors i treballadores 

dels serveis públics fent-los-hi pagar els costos d’una crisi 
que no han generat; i 

l que, a més, actua demagògicament, visualitzant que és 
un privilegi el treballar a l’Administració (sense tenir en 
compte l’alt grau de precarització i els salaris mitjans que 
no son precisament de privilegi).

Les organitzacions que conformem la IAC tenim clar 
que cal lluitar per defensar els nostres drets i les nostres 
condicions laborals davant aquesta agressió, en nom propi i 
en record de tots i totes que, generació rere generació, amb 
esforços socials i personals, han fet possible el minso estat 
del benestar que avui gaudim i paguem.

Cal recordar que les condicions de treball i els drets que tenim 
no són fruit del cel o de la magnanimitat de cap govern. Cal 
prendre consciència què, en el fons, cap dels nostres drets està 
garantit sinó som capaços de lluitar per ells i defensar-los. Cal 
saber que el Govern i la UE en el seu conjunt estan trencant 
l’acord social que durant més de sis dècades ha permès un llarg 
període d’estabilitat social i política.

Cal aixecar la veu, cal fer-se valer i cal sortir al carrer a 
defensar la nostra dignitat i els nostres drets.

Cal obligar al govern a donar marxa enrere i a adoptar 
mesures que facin pagar les conseqüències de la crisi als 
seus veritables responsables.

Plataforma reivindicativa
lPer l’increment generalitzat de plantilles. No a més 

retallades. Disminució de l’alumnat per aula
lPer la cobertura de totes les baixes amb substitucions 

des del primer dia. No a les hores extres. En defensa de 
les 23 i les 18 hores lectives
l No al tancamentde grups (batxillerats, cicles formatius, 

CAEP, serveis educatius...)
lPer la gestió democràtica i participativa, reforcem el 

poder de decisió dels claustres. No a aquests projectes 
de decret d’autonomia i de direccions de centres. No 
a la desregularització de les condicions laborals del 
professorat.
l No a aquest calendari escolar.
l Pel treball estable i de qualitat. contractacions de mitja 

jornada i de jornada sencera.
lNo a aquests nomenaments telemàtics, que no 

garanteixen ni la transparència ni el control.
lNo a la retallada de sous.
l No a la congelació de les pensions.
l No als retalls socials.
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