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ARRIBA LA VAGA D'HIVERN 

 
 

Davant la convocatòria de vaga pels propers 25 i 26 de gener, el 

sindicat ASINPRE opina que quan has de convocar una vaga per 

poder justificar la teva feina és que anem molt malament. 

Venen eleccions sindicals, i un sindicat que vol sortir a la premsa i a 

la televisió, convoca una vaga de forma unilateral i la resta de 

sindicats, com a “borregos”, i tot i no estar d'acord, per por de no sortir 

a la fotografia, convoquen també la vaga i això és molt preocupant. 

 

Després de la vaga de cinc dies del curs passat i que finalment es va 

desconvocar sense haver aconseguit el que es demanava, i que els 

sindicats de la mesa de negociació van titllar d’èxit quan realment poc 

es va aconseguir, hi ha una gran part del professorat descontent i 

creient que continuem en un punt mort. 
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Des del sindicat ASINPRE demanem als nostres afiliats i 

simpatitzants que no vagin a la vaga. Ara no toca, motius hi han 

molts, però la lluita es fa dia a dia i no per motius electoralistes. 

Nosaltres no tenim por de fer aquestes afirmacions i no ens cal 

justificar la nostra feina durant els dos anys que portem com a nou 

sindicat.  

Hem defensat als nostres afiliats i simpatitzants i quan els nostres 

companys i companyes docents han tingut un problema hem estat al 

seu costat.  

 

Això sí, sense subvencions ni una desena d'alliberats. 

I és clar que estem d´acord en seguir reivindicant els nostres drets i 

que no ens treguin els que ja tenim!! 

Però potser ara no és el moment i guardar forces per l’inici del proper 

curs. 
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Quant a les propostes que el Departament ha fet, nosaltres 

reivindiquem : 

• Que s’apliqui de forma immediata la reducció de 2 hores 

lectives per els més grans de 55 anys, i no haver-nos d’esperar 

fins al curs 2024-25 com ha proposat el Departament. 

Actualment, hi han comunitats on aquesta mesura s’aplica 

reduint un terç de jornada i cobrant el 100%. 

 

• Que es retorni el cobrament del primer estadi als 6 anys i el 

següent, als 12 anys sense haver d’esperar al novembre de 

2023. 

 

• Que s’integrin els professors tècnics d’FP al cos de professors 

d’ensenyaments secundaris i s’equipari el salari al personal 

docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres 

de taller d’arts plàstiques i disseny amb efectes retroactius des 

de setembre de 2022. 

 

• Que no es comenci el curs el 4 de setembre ja que les 

condicions climàtiques de Catalunya no són les adients, i les 

escoles no estan preparades per poder treballar, ni el calendari 

escolar respecta els descansos durant el curs com es fa en 
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altres comunitats i països del nostre voltant (França, Andorra, 

Portugal) on tot i començar el curs a l’inici de setembre durant 

el curs fan parades cada trimestre d’una setmana i el curs 

escolar finalitza el 30 de juny per professors i alumnes. 

 

• Que ens paguin el complement de productivitat, que cobren la 

resta de funcionaris i no cobrem els docents, ja que superem 

les 30 hores de permanència al centre. 

 

 

És bàsica la unió del professorat de cara a reivindicar els seus drets 

siguin funcionaris o interins. La única manera d’avançar en la lluita 

dels nostres drets és fer-ho plegats. 

Des d’ASINPRE t’animen a què no et deixis enganyar! 

 

Afilia´t a ASINPRE! 

 

Des d'ASINPRE, NO CALLAREM. 
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