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Tret de sortida a la vaga dels
docents a Tarragona
Els sindicats lamenten la manca d'interlocució i demanen la dimissió del conseller
Cambray

El personal docent, davant dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona. | Josep M. Llauradó

La vaga d'Ensenyament comença aquest dimarts i que s'allargarà cinc dies. Els sindicats amb
representació a la junta de personal de Tarragona han explicat que s'ha convocat arran de les
"formes" del conseller Josep Gonzàlez Cambray, a qui li demanen la dimissió. A diferència del
que s'ha dit en els últims dies, la reivindicació principal no se centra en l'avançament del calendari
escolar sinó en el revertiment de les retallades. "Havien de ser provisionals i s'han tornat
estructurals després de més d'11 anys", ha assegurat Laura Ferré, la portaveu del sindicat
USTEC-STEs a Tarragona.
I és que els sindicats lamenten la manca de diàleg i consens en unes mesures que, segons
Ferré, "no tenen cap criteri pedagògic", com ara el decret de plantilles, el nou currículum o les
mateixes condicions laborals dels docents i del personal laboral. En la mateixa línia que els
darrers mesos, denuncien que la taxa d'interinatge ja supera el 40% en els docents i el 90%
en el personal laboral. Per tot això, s'ha format una "unitat sindical" que diu "prou" al "sobreesforç"
dels treballadors, que es consideren "menyspreats" per la Generalitat.
Ricard Massó, portaveu del sindicat ASPEPC-SPS, afegeix que la introducció d'un nou currículum
"es carrega tot el coneixement en l'ensenyament públic", mentre que també ha alertat sobre la
jornada continuada que es vol eliminar. "Aquest conseller no només es mereix la dimissió, es
mereix moltes més vagues", ha conclòs, "per la dignitat del professorat".
En aquest sentit apuntava la delegada de CGT Ensenyament, Marta Minguella: "Demanar la
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dimissió de Cambray no vol dir que els anteriors consellers haguessin vetllat per l'escola pública".
"Les seves formes han fet que això esclatés", ha dit, per manca de negociació sindical. "Avui
tothom entén que aquesta vaga és necessària per la defensa de l'educació pública", ha afegit.
La vaga està prevista per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març i afecta tots els centres d'educació
públics de Catalunya. A Tarragona, les mobilitzacions començaran demà dimarts quan set
autobusos sortiran cap a Barcelona. Dimecres hi ha convocada una manifestació a la plaça Imperial
Tàrraco a partir de les 11 del matí i dijous tornaran a desplaçar-se fins a Barcelona. Entre els
convocants hi ha USTEC, ASPEPC-SPS, CGT, CCOO, I-CSC i CSIF.
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