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Nota de premsa
La Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya dóna suport a les
jornades de vaga (20, 21 i 22 de setembre) convocades per la CGT i altres
sindicats del sector a l’ensenyament públic de la Comunitat de Madrid, contra
les retallades de plantilles de professorat de secundària i l’atac a la qualitat de
l’ensenyament públic que suposen les mesures del govern Aguirre.
Saludem la massivitat amb la qual s’estan secundant les vagues, el model
organitzatiu del professorat des de les assemblees de centres i de zones, així
com la implicació de la comunitat educativa (mares, pares, alumnes,
ciutadans...) en les manifestacions i actes de protesta.
Tanmateix , donem suport a les convocatòries de concentracions, aturades i
vagues convocades i programades pels propers dies a Galícia, Navarra,
Castella La Manxa...
D’altra banda volem recordar i denunciar que, a Catalunya, el govern Mas
també ha augmentat la càrrega lectiva del professorat (1 hora més en tots els
nivells), ha retallat plantilles (la majoria de centres que no han augmentat grups
escolars han perdut 1, 2, 3 o més mestres o professors) ha precaritzat la feina
del professorat (desplaçaments, substitucions curtes i de ½ i 1/3 de jornada,
atur de molt professorat substitut) i ha reduït dràsticament la inversió pública
(dotacions directes als centres, personal de suport, programes, beques, serveis
educatius...)
CGT Ensenyament es compromet a continuar impulsant les assemblees de
centres i zones, les concentracions territorials de les samarretes grogues (SOS
ensenyament públic), les accions conjuntes amb el sector sanitari en lluita i a
fer els esforços de confluència amb la resta de sindicats catalans de
l’ensenyament públic per donar una resposta més contundent a les retallades
en els serveis públics.
Barcelona, 21 de setembre de 2011

