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8) Moviments socials 

A l’extensa i cada cop més consolidada globalització 
capitalista, gestionada per polítiques neoliberals que 
han causat nombrosos desequilibris i conflictes a esca-
la mundial, cal afegir-hi l’efecte devastador de les polí-
tiques de privatització i la crisi financera i econòmica 
pel que fa als serveis socials i els drets fonamentals de 
la ciutadania.

La nostra situació s’emmarca en un ordre mundial 
fonamentat en una clamorosa injustícia pel que fa a la 
distribució de la riquesa i dels recursos disponibles, a la 
qual cal afegir un retrocés en la cohesió social i la quali-
tat democràtica de les institucions.

Particularment a Catalunya, en aquests darrers temps 
s’han viscut episodis de violència i repressió com feia 
temps que no es veien. L’escola ha estat l’escenari en el 
qual les forces policials de l’Estat han desplegat la vio-
lència física i la tasca docent i els treballadors i treballa-
dores de l’educació han estat al punt de mira, així com 
el model d’escola en català que, en diverses ocasions, ha 
estat la diana de sentències judicials i denúncies que la 
intenten destruir. A més a més,  patim diàriament les 
polítiques de privatització que generen desigualtat i se-
gregació en l’accés al dret fonamental de l’educació. 

USTEC·STEs i la IAC practiquem un sindicalisme ar-
relat a la realitat social i educativa de Catalunya, que 
participa en diverses iniciatives i plataformes de la so-
cietat civil que tenen com a denominador comú el fet 
de ser un moviment contra el procés de globalització 
econòmica. Un moviment que s’ha alçat per denunciar 
les fal·làcies d’un sistema polític i econòmic neoliberal 
i patriarcal, tot assenyalant els responsables de les desi-
gualtats existents. Així mateix, amb aquest treball con-
junt proposem alternatives que facin possible un món 
socialment just, fonamentat en el repartiment equitatiu 
del treball i els recursos, en drets i deures, en la forma 
política d’una democràcia, transparent, deliberativa i 
directa, on la ciutadania pugui exercir els seus drets i 
responsabilitats plenament i en pau.

Els nostres objectius

Al llarg de tots aquests anys hem treballat per trans-
metre aquesta consciència social entre el conjunt de la 
comunitat educativa i la societat en general, perquè la 
quotidianitat escolar s’inscriu en una realitat en cons-
tant evolució. Creiem imprescindible repensar cons-
tantment les coordenades en què eduquem i apostar 
decididament per una educació fonamentada en els 
valors de la pau, la solidaritat, el respecte, l’antimilita-
risme, el feminisme, la democràcia, els drets humans, 

els drets socials i la igualtat, tant pel que fa a l’alumnat 
com quant a les famílies, la comunitat educativa i la 
societat en general.

La USTEC·STEs i la IAC apostem per l’educació per a 
la pau i la no-violència, que incorpora la resolució pa-
cífica i cooperativa dels conflictes amb perspectiva de 
gènere a totes les etapes educatives per tal d’erradicar 
les violències i les desigualtats en totes les seves mani-
festacions. També treballem pel ple reconeixement dels 
drets humans i, per això, impulsem la solidaritat i el 
desenvolupament tant en els nostres projectes com en 
les diverses activitats i materials didàctics que elaborem 
i difonem.

Les nostres propostes i iniciatives 

USTEC·STEs (IAC) treballem des d’un sindicalisme 
social i solidari:

- Elaborant propostes educatives i organitzant i par-
ticipant en campanyes, actes i accions de denúncia 
social, lluita o protesta sobre educació per a la pau, 
educació en economia crítica, els drets humans i la so-
lidaritat. També fem publicacions al respecte (al nos-
tre bloc, Eina o Full Informatiu).

- Difonent i col·laborant en la celebració del Dia Es-
colar de la Pau i la No-violència (DENIP) cada 30 de 
gener. Continuem sensibilitzant la comunitat educa-
tiva, mitjançant la campanya “Desmilitaritzem l’Edu-
cació”, sobre la contínua presència dels cossos armats 
(exèrcit i mossos d’esquadra) als espais educatius, tant 
als mateixos centres com en fires i salons de l’educació. 
Per això, participem en accions de denúncia i convi-
dem a no col·laborar en aquestes activitats militars. 
També instem el Departament d’Educació, com a co-
ordinador del Saló de l’Ensenyament, que en les pròxi-
mes edicions no hi tinguin presència els estaments ar-
mats, atès que, com a gestor de polítiques educatives, 
ha de contemplar la promoció de la cultura de la pau i 
la resolució pacífica dels conflictes.

- Participant en la Plataforma per una Educació en 
Economia Crítica (PLEEC), on juntament amb enti-
tats de l’economia crítica, social i solidària, entitats 
educatives, altres sindicats, PAH i el Seminari Taifa, 
fem un front comú per denunciar l’entrada de la gran 
banca comercial als centres educatius públics, la pri-
vatització que implica i l’adoctrinament que compor-
ta. També treballem per posar a l’abast del professorat 
recursos per treballar l’economia des de la perspectiva 
crítica, feminista i social.
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- Continuant el compromís solidari (0,7%) de la nos-
tra afiliació i dels pressupostos ordinaris del sindicat 
per col·laborar en projectes educatius de comunitats 
rurals autoorganitzades que necessiten la nostra soli-
daritat. En l’actualitat donem suport amb beques d’es-
tudis superiors a comunitats de Guatemala i el Salva-
dor. Aquest ajut es complementa també amb la visita 
de delegacions solidàries de mestres i altres professio-
nals a la comunitat Primavera d’Ixcan, conjuntament 
amb l’ONG Entrepobles, per conèixer altres realitats i 
intercanviar-hi experiències educatives durant un pe-
ríode de temps concret, i amb la participació en la de-
legació sindical de solidaritat amb Palestina que s’or-
ganitza cada any com a IAC.

- Participant en totes aquelles plataformes i espais 
alternatius que comparteixen els valors que ens han 
guiat sempre. Això implica la nostra presència a l’As-
semblea Groga i a l’Assemblea d’Interines, assemble-
es de professionals de l’educació, de base, que lluiten 
sobretot per la defensa de l’educació pública, contra 
la seva privatització, contra la segregació i per mante-
nir-hi la qualitat i l’accés universal.

- Lluitant per uns serveis de menjadors escolars pú-
blics i gratuïts, de proximitat, per tal de garantir el dret 
a una alimentació de qualitat de tot l’alumnat i preser-
var el dret de decisió de les famílies sobre la gestió i el 
model alimentari dels seus fills i filles. Continuarem 
reclamant un nou decret de menjadors que inclogui 
les propostes de les famílies i de la part social.

- Participant en les Marxes per la Dignitat, un espai 
unitari en què organitzacions, col·lectius, moviments 
i persones compromeses amb les lluites treballem 
conjuntament al voltant d’un programa de canvi real. 
Aquest programa pretén garantir uns serveis públics 
dignes i de qualitat i les feines, salaris i pensions que 
permetin a les famílies viure sense angoixa.

- Sensibilitzant i mobilitzant la societat en la defensa 
dels drets de les persones en cerca de refugi des d’una 
perspectiva feminista i antiracista. És per això que, du-
rant les set edicions que s’han fet, hem participat en la 
Caravana Obrim Fronteres.

- Construint col·lectivament societats amb models 
socioeconòmics que siguin respectuosos amb el nostre 
planeta per poder fer front a la situació d’emergència 
climàtica en la qual ens trobem. És per això que hem 
participat i participem en aquells moviments socials 
que defensen el medi ambient i el territori.

 Per una democràcia radical davant l’actual involu-
ció democràtica

Per l’erradicació de la cultura de la violència en tots 
els àmbits on sigui present i per la progressiva desmi-
litarització de l’educació

Per la defensa del dret a l’autodeterminació de tots 
els pobles

Per la defensa dels drets i les llibertats individuals i 
col·lectives 

Per l’erradicació de qualsevol discriminació per 
raó d’identitat de gènere, orientació sexual, proce-
dència geogràfica o cultural o malaltia física o men-
tal entre d’altres

Per una educació en economia crítica que posi fi a 
l’enaltiment del capitalisme del programa EFEC

Per una educació intercultural i antiracista, basa-
da en el respecte a la diferència i fonamentada en la 
igualtat

Per una educació que defensi el planeta i el territori

Pel foment de l’educació en el comerç just, respon-
sable i sostenible

Per la recuperació de la gestió i la titularitat públi-
ca d’aquells serveis privatitzats (menjadors, trans-
port…)


