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D 

Són ja molts anys de menyspreus i d'atacs per part de la conselleria 

d'educació. A les brutals retallades que van començar el 2012, 

s'afegeixen exabruptes, retrets i plantades a sindicats i membres de 

la comunitat educativa.  

El professorat ha aguantat estoicament cada una de les punyalades 

rebudes, amb la professionalitat que caracteritza a un col·lectiu que 

té persones a càrrec seu.  

Amb molts menys recursos, amb la indiferència dels responsables 

educatius, s'han anat fent les activitats que els centres consideraven 

importants per al desenvolupament dels alumnes dels quals en són 

responsables.  
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Així doncs, sortides pedagògiques, colònies, formacions, portes 

obertes, tallers i tota mena d'activitats complementàries fora de 

nostre horari, s'han mantingut, amb l'únic objectiu de complementar 

les classes a l'aula. 

 

La paciència té un límit i, davant l'arrogància, la supèrbia i les males 

formes del conseller d'educació, Josep González Cambray, el 

professorat ha de prendre una determinació.  

En unes declaracions fetes aquesta mateixa setmana, el membre 

d'ERC ha menyspreat els sindicats i els professionals d'una manera 

tan flagrant que cal que comencem a prendre mesures diferents 

que ja es veu que topen amb una forta impassibilitat per part seva i 

dels seus col·laboradors. 
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El sindicat ASINPRE vol denunciar una vegada més les formes 

autoritàries de González Cambray, negant-se al diàleg que li 

demanen sindicats, mestres i associacions de pares i mares.  

La seva insolència és tan ostensible que cal aturar d'una vegada 

per totes el servilisme al qual ens hem vinculat des de fa més d'una 

dècada. Sabem que tenim un compromís amb el nostre alumnat i les 

seves famílies, però si no deixem d'actuar com a voluntaris, si 

acceptem fer accions que no ens pertoquen, el Departament no 

ens prendrà mai seriosament, se'n riurà de nosaltres com porta fent 

des de fa massa temps.  

 

Des d'ASINPRE, plantegem fer: l'horari que marca la normativa 

d'inici de curs 30 hores de permanència al centre per primària, 26 a 

secundària, deixar de fer colònies, sortides i activitats que impliquin 

un esforç suplementari. És una proposta que no és nova, però que 

pot fer veure que, d'una vegada per totes, nosaltres necessitem un 

suport que no tenim. 
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El menyspreu no és només a causa d'un calendari imposat que ho 

altera tot perquè, per exemple, el professorat és nomenat fins al 

trenta-u d'agost i ara es diu que el del curs següent es farà al juliol. 

Pot estar un professor o professora nomenat en dos llocs alhora? 

Inspecció de treball permet treballar en un centre que no tens 

contracte, qui cobreix si tens un accident que no és el teu lloc de 

treball. 

I ja no parlem de la bufetada que ha significat saber que no es 

convocaran oposicions fins al 2023 quan el mateix conseller havia 

assegurat que serien aquest any.  

 

La comunitat amb més interins es permet renunciar a 6000 places de 

secundària. No només això; la seva dualitat  fa que sigui capaç de no 

acatar una sentència del tribunal suprem, i en canvi, decidir no 

convocar oposicions.  

Per contra, la resta de comunitats sí que ho fan, tenint un 30% menys 

d'interins. L'excusa no convenç ningú. Afirma que cal esperar a l'abril 

perquè no poden convocar-se amb el sistema vigent. Això no s'ho 

creu ningú.  

Aquest menyspreu al personal interí que perd una oportunitat 

d'aprovar oposicions ens sembla ruin. 
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Mentre no prenem consciència de la subestimació a la qual estem 

sotmesos, mentre no veiem que les vagues no aconsegueixen cap 

demanda, mentre no comencem a adonar-nos que certs sindicats 

intenten desviar l'atenció cap a aspectes que no tenen a veure amb 

els nostres drets com a treballadors, serem tractats com a mera 

mercaderia. 

ASINPRE té clar que els pals que hem rebut i continuem rebent 

necessiten altres respostes. No caurem tampoc en paranys 

ideològics que només pretenen separar-nos i, consegüentment, 

donar l'esquena als nostres drets com a treballadors.  
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