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 La lluita educa
USTEC-STEs (IAC) creu fermament que un 
objectiu de l’educació és construir una so-
cietat més justa, humanitària, crítica, iguali-
tària, pacifista i feminista... Per aquest motiu 
treballem en espais que van més enllà de 
l’estrictament laboral i intentem promoure, 
entre el conjunt del professorat, aquests 
valors de transformació i canvi, difonent mi-
tjançant les nostres publicacions les accions 
i les mobilitzacions en què participem.

#Plataforma per una educació en econo-
mia crítica (PLEEC)

La PLEEC es va reunir el mes de febrer amb 
representants del Departament d’Educació 
de Catalunya, Josep Vallcorba (director 
general de Currículum i Batxillerat) i Aleix 
Gabarró (subdirector general d’Ordenació 
Curricular). En aquesta reunió, on hi havia 
representants de la FAPAC, AEEC, Semina-
ri Taifa, USTEC-STEs i d’altres, la PLEEC va 
exposar la seva campanya Aturem l’EFEC, 
que pretén posar fi a aquest programa 
d’economia financera a les escoles de Ca-
talunya. 

El posicionament del Departament d’Edu-
cació va ser el següent: tal com demana 
la PLEEC, en principi el curs 2019-20 serà 
l’últim any en què el programa EFEC es durà 
a terme als centres públics. La proposta del 
Departament és desenvolupar un nou pro-
grama d’economia amb continguts dife-
rents, però encara en desconeixem el fomat.
 
Sens dubte, la PLEEC celebrarà el dia que l’EFEC 
desaparegui de les aules, ja que des del 2016 es-
tem lluitant per assolir aquesta fita. I si s’assoleix, 
serà en part gràcies a la plataforma PLEEC. 

Per altra banda, continuarem denunciant al 
Departament d’Educació si la nova proposta 

d’educació financera no és impartida pel profes-
sorat d’economia dels centres públics i no plante-
ja s’incorpora als currículums amb el suport con-
següent (material, formació...) per poder-la dur 
a terme. Per tant, és una prioritat que qualsevol 
programa educatiu del Departament sigui desen-
volupat pel professorat i sobretot que no impliqui 
l’entrada d’empreses o entitats privades als cen-
tres públics. 
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#Desmilitaritzem l’educació
Un any més denunciem la presència de l’exèrcit en 
espais educatius i formatius de Catalunya

El sindicat USTEC-STEs formem part del conjunt 
d’entitats vinculades al foment de la Pau que l’any 2008 
vam crear la  Campanya Desmilitaritzem l’Educació, 
després del primer Fòrum Social de Catalunya, amb 
l’objectiu d’impedir la presència de les institucions mi-
litars i els seus valors en els espais educatius. 

A partir d’aleshores els esforços per denunciar la 
presència de l’Exèrcit en espais educatius es van cen-
trar en el Saló de l’Ensenyament, i durant 10 anys con-
secutius s’hi han fet actes públics per exigir al Govern 
que no hi hagi presència militar en aquest espai. 

Els darrers tres anys, Desmilitaritzem l’Educació ha en-
cetat la via de la pressió institucional i el 14 de juliol de 
2016 el Parlament va aprovar per majoria la Moció 55/
XI sobre la desmilitarització de Catalunya, la qual insta-
va el Govern a evitar la presència de l’Exèrcit en qualse-
vol centre educatiu i de formació i que fos present en 
espais educatius i promocionals. També l’Ajuntament 
de Barcelona va aprovar una declaració institucional 
en contra de la presència militar en espais educatius 
i formatius.  

Malgrat aquesta declaració d’intencions del Parlament 
i de l’Ajuntament de Barcelona, les entitats que for-
mem part de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació 
veiem com any rere any la inactivitat de les institucions 
públiques augmenta i són incapaces d’executar les 
decisions polítiques preses sobre aquesta qüestió.
 
Tant és així que tres anys després d’haver estat aprova-
da la Moció 55/XI, a tots i cada un dels espais educa-
tius de Catalunya (Lleida, Tarragona, Girona i Barcelo-
na), l’Exèrcit hi continua sent present. 

Aquest darrer mes de març, la Campanya Desmilitarit-
zem l’Educació vam fer una roda de premsa a Barce-
lona, en la qual va participar el primer insubmís polític 
de l’Estat espanyol, Pepe Beunza, que va repassar els 
valors que imperen a l’escola de marines dels Estats 
Units, que són el model per a la resta dels exèrcits, i 
va recordar que hi ha armament nuclear per destruir 
quinze vegades la humanitat. Montse Cervera, mem-
bre de Dones per Dones, va subratllar que la història 
també l’han feta les dones antimilitaristes, que van llui-
tar per la insubmissió i perquè les dones no entressin a 
l’Exèrcit: “El feminisme sempre ha estat antimilitarista.”

Des de USTEC-STEs (IAC) aquest curs hem fet arribar 
les reivindicacions de la Campanya Desmilitaritzem 
l’Educació a tots els centres educatius de Catalunya 
incentivant la implicació dels centres en la denúncia 
de la presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament 
de Catalunya. Seguirem amb la lluita fins que aconse-
guim el nostre objectiu!

#Valls, Tarragona
El passat 14 de març. una representació de la Cam-
panya Desmilitaritzem l’Educació ens vam adreçar a 
l’Espai de l’Estudiant, que se celebra cada any a la lo-
calitat tarragonina de Valls, amb la intenció d’informar 
els i les assistents de la campanya. S’hi va repartir el 
nostre manifest i es va animar a fer boicot a l’estand 
de l’Exèrcit, no aturant-s’hi ni demanant-hi informació. 
L’acció va ser ben rebuda per la majoria d’assistents, 
tant de docents i com d’alumnes. D’altra banda, algu-
nes entitats que també disposaven d’un espai al recin-
te ens van mostrar el seu suport  a l’acció, fent explícit el 
rebuig a la presència de l’Exèrcit a l’Espai,.

#Girona
Després de la negativa de l’Ajuntament que hi ha-
gués un estand de l’Exèrcit a l’ExpoJove de Girona, 
un jutge va decidir que malgrat el codi ètic i la vo-
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luntat de la ciutadania representada per les entitats 
del Consell Municipal de Salidaritat i Cooperació, 
l’Exèrcit podia tornar a aquest saló de l’ensenyament.

Seguint el que marca el codi ètic que la regeix, Fira de 
Girona va decidir excloure’l durant tres edicions  en 
considerar que l’any anterior el Ministeri de Defen-
sa l’havia incomplert aquella part que expressa de 
manera explícita que no “s’autoritzarà la presència 
ni exhibició  en els estands d’elements que atemp-
tin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la 
difusió per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics o que 
fomentin la violència (...) ni d’expositors que vulne-
rin els valors i els principis de la cultura de la pau, 
la defensa de la igualtat i els drets humans”. Però la 
decisió del jutge els tornava a l’Expojove.

Així doncs, les entitats de la Coordinadora d’ONG 
Solidàries i la plataforma Desmilitaritzem l’Educació 
van convocar el passat mes d’abril una concentra-
ció amb una taula plena de ninots de Playmobil, 
que feien referència a la sentència que permet la 
presència de l’Exèrcit a l’Expojove. La portaveu de 
la coordinadora d’ONG, Núria Cuadrat, va  explicar 
amb to irònic que “els clics -els ninots- de Playmo-
bil s’han ofès molt perquè una cosa són joguines i 
una altra cosa són armes, i una cosa és venir a jugar 
i l’altre a reclutar”.

Des de Girona, afirmem que els exèrcits no fan mis-
sions de pau, sinó que són a l’origen de moltes 
guerres. L’Exèrcit és una clara aposta per la “llei del 

més fort” davant la “llei del més just”. Estem farts de 
veure com les actuacions militars que ens venen 
com a “ajuda humanitària” responen a interessos 
clarament polítics.

#Lleida
Desmilitaritzem l’Educació a Lleida va iniciar la cam-
panya 2019 amb una assemblea celebrada la vigí-
lia de la vaga general del 21 de febrer. Les accions 
que s’havien de dur a terme passaven per sengles 
reunions amb el director dels Serveis Territorials 
d’Educació i amb l’alcalde de la capital del Segrià, 
per una roda de premsa per continuar denunciant 
la presència de l’Exèrcit a la Fira de Formació i Tre-
ball de la ciutat, per un acte de commemoració dels 
30 anys d’insubmissió al servei militar i a la prestació 
social substitutòria i organitzar també la manifesta-
ció en el propi espai firal el dia de la inauguració, el 
25 d’abril. Finalment, no va ser possible l’encontre 
amb l’alcalde i la Plataforma declinà de reunir-se 
amb la persona en qui aquell havia delegat, però sí 
que es van portar a terme la resta d’accions i activi-
tats previstes. Els insubmisos i objectors de diferents 
èpoques van fer un repàs del moviment de desobe-
diència civil a Ponent en un acte celebrat al Rectoral 
de la UdL tot connectant les diferents etapes a les 
quals pertanyien per raó d’edat. Quant a la manifes-
tació en el recinte de la Fira resultà prou reeixida. En 
coincidir amb el dia del 45è aniversari de la revolu-
ció dels clavells portuguesa es van dipositar mitja 
dotzena de clavells a l’estand militar i s’hi va entonar 
la cançó  ‘Grândola, vila morena’.
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#DelegacionsSolidàries 
25è aniversari de les delegacions solidàries i de 
l’agermanament del sindicat amb l’Associació 
de Mestres de l’Ixcan (Guatemala)

En els seus 40 anys de vida, USTEC·STEs, junta-
ment amb diferents organitzacions, ha dut a terme 
una tasca de solidaritat constant. Al seu torn,en els 
seus 30 anys de vida, Entrepobles ha fet feina con-
junta amb molts col·lectius germans. En aquest arti-
cle ens referirem al camí recorregut en comú des de 
l’esdeveniment conegut a Guatemala i arreu com 
a «Primera  visita por tierra a las Comunidades de 
Población en Resistencia (CPR) de la Sierra y del Ix-
cán».

Vint-i-cinc són els anys que han transcorregut des 
d’aquell 20 de febrer de 1993 en què, gràcies a 
l’associació de solidaritat internacional Entrepobles, 
la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de 
l’Ensenyament de Catalunya va agermanar-se a 
Guatemala amb l’Associació de mestres de l’Ixcan 
(AMI).

En efecte, 410 persones d’arreu del món vam parti-
cipar en la «Primera  visita por tierra a las Comunida-
des de Población en Resistencia (CPR) de la Sierra 
y del Ixcán». Entrepobles va organitzar-ne la dele-
gació catalana. A la crida a formar part d’aquesta 

comissió de verificació de la població civil que vivia 
la repressió de l’exèrcit  guatemalenc, hi van respon-
dre diferents entitats, una de les quals va ser USTEC-
CATAC, actualment USTEC·STEs (IAC). 

Des d’aleshores ens hi dediquem, i un petit equip 
d’aquests dos col·lectius –Entrepobles i USTEC– 
col·labora en la preparació de gent que viurà a l’altre 
continent la realitat comunitària i la història passada 
i present de resistència com a pobles. Cal destacar 
dues qüestions: 

- l’agraïment a tot el que s’ha après anteriorment 
a països com El Salvador i als mètodes formatius 
heretats d’organitzacions com les Brigades Inter-
nacionals de Pau, i
- el fet que, en algunes edicions, hem compartit 
aquesta formació amb altres col·lectius de solida-
ritat internacional (de Colòmbia, Equador, Nicara-
gua, Paraguai, Perú...).

La celebració de l’aniversari es va fer en un barri i en 
una escola pública que funcionen una mica com les 
CPR: no hi ha indiferència davant les injustícies i sí 
que hi ha dignitat i resistència.

Ens vam retrobar i abraçar persones que hi hem par-
ticipat en un moment o en un altre d’aquest darrer 
quart de segle. Després d’invocar les persones que 
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ja no són entre nosaltres, vam recordar el sentit maia 
del dia.

Després de la intervenció de M. Gabriela Serra Fre-
diani, principal organitzadora de la delegació cata-
lana que participaria en la primera visita per terra, 
vam visionar a la pantalla els missatges enviats des 
de Primavera de l’Ixcán i els que ens van arribar de 
les CPR de la Sierra.

Vam comptar amb literatura «en viu» sobre la resis-
tència civil  guatemalenca (Xavier Albesa i Colomer, 
Enrique Ortego Velázquez, José Luis Albizu Beris-
tain) i també amb les paraules de les companyes 
d’Entrepobles i del nostre sindicat i intersindical.

Tampoc no hi van faltar l’humor (les clownclusions) 
ni la música.

Vam sopar “frijolitos”, vam ballar marimba i vam ac-
tualitzar compromisos.

Celebrar aquesta amistat que ha perviscut durant 
més de 25 anys significa per a nosaltres mantenir 
encesa la flama per continuar amb les tasques i les 
relacions solidàries.

USTEC-STEs (IAC) participa a 
l’Assemblea General de les CPR de la 
Sierra (Guatemala)

El febrer del 1993, diverses organitzacions i 
col·lectius nacionals i internacionals van realitzar la 
«Primera marcha por tierra» a les Comunitats de Po-
blació en Resistència de Guatemala. Enrere queda-
ven 20 anys de guerra, de persecució i d’extermini 
dels pobles indígenes, que van trobar en la muntan-
ya el seu refugi i una oportunitat de vida.

Des d’aquell moment, Catalunya i la USTEC van 
restar permanentment lligades en la lluita pels 
drets humans.

Els acords de pau signats i les demandes 
d’acompanyament realitzades per les comunitats 
van fer que USTEC prengués el compromís de ca-
minar sota el guiatge dels pobles Ixil, Quekchí, Ca-
qchiquel, Mam, Quiché... fins avui en dia.

Les injustícies són canviants, es multipliquen i es 
transformen; les resistències requereixen noves/
velles formes organitzatives, nous/vells prismes 
i noves/velles solucions. I la CPR Sierra ha sabut 
llegir el nou context, assenyalar els nous reptes 
i mirar d’abraçar-los per diluir-los en la força del 
col·lectiu.
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Resistir per viure, resistir per avançar

La 29a assemblea general de la CPR Sierra va ser 
convocada sota el lema «Mártires de la Resisten-
cia» per debatre i respondre a un conjunt de pro-
blemàtiques comunitàries detectades després 
d’un procés de consultes comunitàries que es 
van allargar més d’un any.

La invitació explícita, feta per la coordinació ge-
neral de les CPR, va arribar a totes nosaltres un dia 
força especial: el de la celebració dels 25 anys de 
delegacions solidàries d’USTEC – Entrepobles. 
Darrera aquesta invitació, treia el cap la voluntat 
de reprendre l’acompanyament, fer-nos partícips 
d’un moment històric per a les CPR i recordar el 
difícil context actual en què es troba Guatemala: 
un cop d’estat intern fet des del poder executiu (i 
militar, clar), un pacte de control total per part dels 
corruptes i l’incompliment permanent dels acords 
de pau (desembre 1996).

Que tothom s’aixequi, que ningú quedi enrere

El 12 ak’bal (dissabte 23 de març) dia en què, se-
gon sl acreença maia, «els avis  van guanyar al 
mal de Xibalvá» arrencava a Santa Clara una tro-
bada històrica i emocionant.

L’acció de les empreses multinacionals, la pressió 
del sistema polític partidista, l’amenaça de grups 
paramilitars, la implantació de la cooperació inter-
nacional i l’onegisme i el dret mateix a un desen-
volupament integral han generat un nou para-

digma en què «el capitalisme ha aconseguit allò 
que no van poder fer amb les armes».

El reconeixement i el respecte de l’organització 
comunitària pròpia i del seu mode de vida, de 
l’autonomia i l’autodeterminació dels pobles 
maies camperols, l’oposició a  l’espoli nacional 
i internacional del territori i els béns naturals, el 
compliment dels acords finals de 1997 (govern-
CPR) i el dret a terra i la reparació integral per la 
persecució rebuda durant més de 20 anys, són les 
demandes principals de les comunitats.

Una la nostra arrel, una és la nostra lluita

L’any 1993 la USTEC va tractar de donar resposta 
a la petició comunitària d’acompanyament polític 
i presència internacional permanent. Vam ser pre-
sents a la Sierra des del 1994 fins al 1998, i des de 
juliol del 1993 fins a l’actualitat a l’Ixcan.

Més de 300 persones del nostre país hem convis-
cut amb les comunitats, una experiència profun-
dament enriquidora: hem après de les resistèn-
cies, de les organitzacions, dels coneixements i 
visions, de l’autonomia...

Avui sembla que la petició es reedita: caldrà pres-
tar atenció a les propostes concretes que ens facin 
arribar i reforçar així el nostre compromís amb les 
Comunitats de Població en Resistència de Guate-
mala, o el que és el mateix, la lluita per la justícia i 
l’alliberament de tots els pobles.
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#ILP UNIVERSITATS

USTEC·STEs (IAC) ens hem adherit a la ILP Uni-
versitats, una iniciativa legislativa popular impul-
sada amb la voluntat de fer efectiva la rebaixa 
dels preus públics universitaris aprovada pel Par-
lament l’any 2016.

Aquesta campanya pretén tornar a posar sobre 
la taula la problemàtica que afecta  els i les estu-
diants de Catalunya, el lloc de l’Estat espanyol 
amb els preus públics més elevats. Aquests preus 
impossibiliten l’accés a l’educació de les persones 
amb menys recursos, amb la qual cosa s’esvaeix 
de totes totes la igualtat d’oportunitats necessària 
per construir una societat justa i equitativa.

Des de l’any 2012, els preus públics han augmen-
tat en un 66% alhora que hi ha hagut una dismi-
nució progressiva del nombre de matriculacions. 
Aquest fet ha evidenciat els obstacles econòmics 
a l’hora d’un any més denunciant la presència 
de l’exèrcit en espais educatius i formatius de 
Catalunya accedir a la universitat que van conso-
lidant un model d’universitat elitista pensada per-
què hi estudiïn les capes més altes de la societat.

En aquest sentit, el sistema de beques i ajuts econò-
mics actuals no representa una solució real al pro-
blema de l’alt cost dels graus universitaria, a causa 
de l’escassa aportació pressupostària. Per aquest 
motiu que USTEC·STEs (IAC) ens hem adherit i im-
plicat en tot el procés i en la recollida de signatures 
de la ILP per aconseguir una rebaixa de les taxes 
universitàries com a primer pas per avançar cap a 
una universitat gratuïta, pública i de qualitat.

#SOS MENJADORS ESCOLARS
Per un servei d’acompanyament de migdia i 
menjadors escolar lliures d’explotació laboral, 
veritablement de qualitat educativa i alimen-
tària i 100% públics i gratuïts.

El Departament d’Ensenyament va anunciar al co-
mençament de curs que l’actual Decret de men-
jadors, que data del 1996, seria substituït per un 
altre per tal d’ajustar-se a una nova normativa eu-
ropea de contractació d’empreses als Serveis pú-
blics. Immediatament va saltar l’alarma en el si de 
la comunitat educativa. Segons publicava el Diari 

de l’Educació el 10/10/2018, els menjadors esco-
lars mouen 422 milions d’euros a tota Catalunya 
en un sol curs, i a ningú se li escapa la gran possi-
bilitat de negoci que pot suposar per a les grans 
empreses de l’hostaleria i l’alimentació poder ac-
cedir a aquests concursos sense restriccions.

A més a més, actualment la major part de men-
jadors escolars en funcionament en els centres 
educatius públics de Catalunya es caracteritzen 
per una gran precarietat laboral de les persones 
que hi treballen, una qualitat baixa dels àpats i de 
l’atenció educativa dels infants i un preu prohibi-
tiu per a les famílies de rendes baixes però que no 
entren dintre del llindar per accedir a una beca.

USTEC·STEs (IAC) reivindica, amb totes les eines 
possibles, unes condicions de treball dignes per al 
personal que treballa al migdia en els menjadors 
escolars, amb l’horitzó d’arribar a una contracta-
ció pública i directa del personal de cuina, neteja i 
lleure que se’n fa càrrec i fer-ne fora les empreses 
que fan negoci amb aquest servei públic. A més, 
cal regular-ne les condicions perquè, tot i no per-
tànyer a l’horari lectiu, esdevingui íntegrament 
educatiu i sigui gestionat democràticament.
 
A més, exigeix una millora del servei, de mane-
ra que sigui gratuït i universal per a l’alumnat 
de les etapes obligatòries i que els àpats que 
s’ofereixen als infants es componguin principal-
ment d’aliments frescos i elaborats del dia, con-
formin una dieta amb criteris de qualitat alimen-
tària i tinguin en compte la diversitat dels centres 
educatius.

USTEC·STEs (IAC) demanem també que s’aprofiti 
l’oportunitat per regular com s’adquireixen els 
aliments, de manera que s’impulsi el sector agro-
pecuari de proximitat i ecològic i un comerç just i 
sostenible.

Per assolir aquests objectius, aquest curs ens hem 
mobilitzat de manera continuada i hem participat i 
donat suport a les iniciatives dels diferents agents 
de la comunitat educativa en aquest sentit. I con-
tinuarem fent-ho com a membres del MUCE, de 
l’Assemblea Groga i de la plataforma SOS Menja-
dors i adreçant-nos directament al Departament 
d’Educació en cada oportunitat que se’ns presenti.
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BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

AFIL IA’T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    

Adreça electrònica                                                                     

Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Especialitat                                                                               

Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, 
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a  nom meu.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                
En signar aquesta butleta d’afiliació, d’acord amb el Reglament general de Protec-
ció de Dades de la Unió Europea(reglament UE 216/679), en vigor des del 25 de 
maig de 2018, autoritzo el sindicat USTEC· STEs - IAC a utilitzar les meves dades 
de contacte personals per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de 
treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades personals.  
Autoritzo USTEC· STEs - IAC a fer ús de les meves dades bancàries per a les 
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.

Pots revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació 
de les teves dades personals a USTEC·STEs -IAC enviant un correu electrònic a:
protecciodades@sindicat.net.

Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC

Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34  
Lleida 973 26 30 32 
Tarragona 977 23 52 63 
Tortosa 977 51 10 46 

www.facebook.com/groups/ustecstes/
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lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net 
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