
U na vegada realitzades arreu del
país diferents assemblees de pro-
fessorat interí/substitut, conside-

rem oportú ajornar la jornada de vaga
prevista pel dia 26 d’octubre. El profes-
sorat interí/substitut que ha assistit a les
esmentades assemblees, però, s’ha mani-
festat majoritàriament a favor de seguir
treballant amb la finalitat de poder realit-
zar mobilitzacions en un futur pròxim
per aconseguir que la LOE contempli un
accés diferenciat, i aquesta és la tasca
que farem fins a l’aprovació definitiva de
la Llei.

De moment volem denunciar l’acord
bàsic que es va signar el passat dime-
cres 19 d’octubre entre el MEC i els sin-
dicats ANPE, CCOO, CSIF, UGT, USO
i SAP sobre condicions sociolaborals
del professorat, en el marc de l’elabora-
ció, tramitació i desenvolupament de la
LOE. L’acord proposa que la Llei con-
templi la reducció del percentatge de
professorat interí fins a un 8%, i que per
arribar a aquesta xifra es duguin a terme
un sèrie de convocatòries extraordinà-
ries. Unes oposicions, però, que segui-
rien sent un concurs oposició i en les
quals el professorat interí/substitut hau-
ria de competir amb els opositors/es
lliures. Un fet que, segons com s’esta-
bleixen els mèrits, només fa que crear
conflictes entre el professorat
interí/substitut i la resta de persones
opositores i, fins i tot, entre el mateix
professorat interí/substitut. Aquesta
problemàtica ja es va viure durant les
convocatòries extraordinàries LOGSE
de principis dels anys 90.

La signatura d’aquest acord el mateix
dia que s’iniciaven les mobilitzacions del
professorat interí/substitut en molts llocs
de l’Estat espanyol ens sembla un fet
absolutament oportunista per part dels
sindicats signants, a més d’un intent de
desmobilització i, el que és més greu,
suposa posar un entrebanc en el camí cap
a una solució definitiva per al col·lectiu.

Seguim pensant, doncs, que ens tro-
bem en un moment clau i que les mobi-
litzacions són necessàries per aconse-
guir que el MEC es vegi obligat a nego-
ciar un canvia radical d’accés. És per
això que continuem donant suport a les
mobilitzacions de professorat
interí/substitut convocades a diferents
llocs de l’Estat espanyol, i continuarem

convocant assemblees per informar
sobre les propostes de canvi d’accés
que es negociïn amb el MEC i debatre
quines mobilitzacions es poden dur a
terme a Catalunya.
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