
P assat un mes des de que el professorat, els estudiants i
pares i mares, vàrem sortir al carrer massivament dema-
nant la retirada de les bases de la nova llei d’educació, el

conseller Sr. Ernest Maragall no ha donat cap resposta, malgrat
que els sindicats convocants de la vaga vam demanar una entre-
vista per negociar les línies que haurien de guiar la futura llei.

Ens preocupa la insistència de determinats sindicats en
mantenir vigent un Pacte Nacional que no té el suport de la
majoria del professorat i que, com s’ha demostrat, conté ele-
ments molt contradictoris que estan suposant un pas enrere
en la millora de l’escola pública. USTEC·STEs,
a més, pensa que l’articulat de la llei s’ha de
negociar amb la Comunitat Educativa de l’en-
senyament públic i les condicions de treball del
professorat a la Mesa Sectorial. En cap cas, ni
la Comissió de seguiment del PNE, ni un nou
marc de concertació amb la participació de la
patronal de la privada, són els marcs adequats
per negociar la nova llei.

El conseller s’ha limitat a convocar una Mesa
Sectorial on se’ns ha explicat que l’articulat soti-
rà el 15 d’abril i se’ns ha promès que parlaríem de
les condicions de treball del professorat que es
derivessin de l’articulat.

Això ja ens sembla bé, però prèviament nosal-
tres volem tenir la seguretat que en l’articulat no
hi figuraran aquells aspectes pels quals la comu-
nitat educativa es va mobilitzar, ja que aquests
farien inviable qualsevol tipus d’acord.
USTEC·STEs no acceptarà que en la nova llei
apareixin els punts que nosaltres rebutgem incon-
dicionalment.

I, per tant, USTEC·STEs fa una crida al profes-
sorat a realitzar una nova vaga en el cas que
aquests aspectes no desapareixin en l’articulat de
la futura llei.

Sobre altres aspectes relacionats amb l’activitat
docent, la gestió democràtica dels centres, les
condicions laborals i professionals del professorat

i altres, creiem que s’han de trobar elements de consens per tal
de defensar i millorar l’ensenyament públic de Catalunya.

USTEC·STEs manté el mateix compromís amb la unitat sin-
dical que ha fet possible les mobilitzacions del 14 de febrer i
continuarà esmerçant tots els esforços al seu abast per evitar
entrebancs i avançar unitàriament fins aconseguir una llei d’e-
ducació que respongui a les necessitats de qualitat i millora de
l’ensenyament públic.
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Rebutgem 
incondicionalment
1 Qualsevol proposta de privatització i/o gestió privada

dels centres públics o del seu  traspàs global als
municipis. 

2 La priorització i l’increment de l’oferta de l’ensenya-
ment privat concertat.

3 Una professionalització de les direccions que impli-
qui una més gran jerarquització, una intervenció en
les relacions laborals de la resta del professorat o
una gestió dels centres que obviï la participació de
tota la comunitat educativa dificultant el treball en
equip.

4Una autonomia que suposi la desigualtat entre els
centres i l’autofinançament dels centres públics.

5Qualsevol nova forma de contractació que no estigui
basada en criteris objectius.

Si no ens escolten, 
tornarem a la vaga


