
A l'atenció de tots els Grups del Parlament de Catalunya,

El nostre ensenyament públic ja patia d'infrafinançament abans de les retallades. Segurament 
mai ha arribat a rebre una inversió proporcional a la importància que té com a pilar bàsic de la 
nostra societat.  Als darrers anys però, els successius governs d'aquí i d'allà, han passat del 
menyspreu al desmantellament de l'escola pública, començant a Catalunya per la pròpia LEC, 
una llei privatitzadora que se'ns fa complir a nosaltres, però que no respecta el propi Govern, 
ja que diu que l'any 2017 els recursos econòmics destinats a l'educació han de ser del 6% del 
PIB i la realitat és que no arriben al 3%. 

Les retallades dels darrers anys han malmès i continuen deteriorant greument la qualitat de 
l'educació pública i les condicions laborals dels i  de les treballadores de l'ensenyament. Des 
del 0-3, a on s'ha suprimit la dotació de la Generalitat de 1800 euros per nen o nena, fins a la 
Universitat, a on s'han apujat les taxes al voltant del 65% i s'han reduït plantilles, entre d'altres 
actuacions . 

En aquest context, es presenten uns pressupostos per l'any 2017 en els quals la inversió en 
educació pública segueix sent molt inferior a la del 2010, i que mantenen unes retallades que 
en el seu moment van ser catalogades de conjunturals, mentre que incrementa la dotació pels 
concerts fins al punt de recuperar el 98% del que rebien fa set anys.

Avui, coincidint amb el debat d'esmenes de l'àrea d'educació,  fem vaga i ens hem concentrat  
davant del Parlament per exigir que siguin incloses als pressupostos les següents mesures 
que considerem de mínims i urgents: 

-  El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.

- Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.

- Reducció de 2 hores lectives a les treballadores i treballadors majors de 55 anys.

- Cobrament del juliol del personal substitut.

- Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios

-  Oferta  pública suficient  que garanteixi  l’estabilitat  del  personal  interí  per  reduir  l’actual  i 
inacceptable taxa d’interinitat.

Hi ha prou diners per incloure totes aquestes reivindicacions en els pressupostos. És qüestió 
de voluntat política que els diners de públics vagin o a l'ensenyament públic o a les escoles de 
l'Opus Dei. Igual que és qüestió de voluntat política invertir-los en la sanitat pública o en els 
serveis socials, en lloc de subvencionar entitats privades o rescatar empreses i bancs. 

Esperem rebre ben aviat resposta o notícies de que els propers pressupostos inclouen les 
mesures urgents que plantegem. En cas contrari valorarem seriosament continuar exigint-les 
amb més mobilitzacions i convocatòries de vaga. 

Barcelona, 18 de gener de 2017
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