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“Elssindicats
nodonen
alternatives”
Enric Roca
COORDINADOR DEL
PROJECTE EDU21

1Com valora el document
de bases de la llei d’educa-

ció que ha originat la protes-
ta d’avui?
És només una declaració d’in-
tencions molt genèrica, però
penso que va en la bona di-
recció. La posició dels sindi-
cats em sembla molt precipi-
tada i difícilment comprensi-
ble en un moment en què
estem a l’inici del procés.

2Què destacaria del docu-
ment?

Que es vulgui reforçar la di-
recció dels centres i l’avalua-
ció del professorat. I una de
les qüestions que més com-
parteixo com a vicedegà de la
Facultat de Ciències de l’Edu-
cació de l’Autònoma és la ne-
cessitat de revisar la formació
inicial i permanent dels mes-
tres i professors, perquè
tenim una realitat a les aules
molt més complexa que fa
vint anys i aquesta formació
no s’ha actualitzat.

3Per què creu que el pro-
fessorat no està prou va-

lorat socialment?
Un dels problemes és que hi
ha molta opacitat dins el siste-
ma respecte a la feina que es
fa. Una avaluació que donés
comptes a la societat i que fes
més transparent la feina del
professorat augmentaria la
seva valoració. I cal una carre-
ra professional amb incentius,
que premiï la formació i la in-
novació docent.

4¿Creu que del document
se’n desprèn un risc de pri-

vatització de l’escola pública?
Crec que no es pot privar mi-
lers d’infants del dret a l’edu-
cació per una sospita. Sembla
que els sindicats busquin pre-
servar la seva situació, per-
què s’oposen al document
sense donar alternatives de
millora. Em sembla una posi-
ció un xic reduccionista.

5¿N’hauríem de treure al-
guna lliçó, de la vaga?

A partir d’avui caldria que tot-
hom s’assegués a negociar,
sense guanyadors ni vençuts.
Cal que el sentit comú s’impo-
si, perquè amb aquesta llei
ens hi juguem molt.

Carol Biosca

Aprovades
les primeres
titulacions
europees
Redacció
BARCELONA

La Junta del Consell Inte-
runiversitari de Catalu-
nya va aprovar ahir 35 ti-
tulacions de grau que
s’impartiran el curs vi-
nent, dins el marc euro-
peu, en nou universitats
públiques i privades.

La majoria dels graus
adaptats al marc europeu
pertanyen a la branca ar-
tística i d’humanitats, de
ciències socials, i de la
salut. Dins el centres que
impartiran aquestes titu-
lacions hi ha la Universitat
Ramon Llull al capdavant
amb nou titulacions, segui-
da de la Pompeu Fabra,
l’Autònoma, la de Lleida, la
Universitat de Vic, la Uni-
versitat Oberta de Catalu-
nya, la de Girona, la Rovira
i Virgili i la Internacional
de Catalunya. La Junta
també ha tractat la progra-
mació del nou màster de
formació del professorat
de secundària, on aviat es
determinaran els requisits
d’accés. ■

Tancada
a l’escola
de música
de Badalona
Jordi Alcover
BADALONA

La nit abans de la jornada
de vaga un grup de vuit pro-
fessors de l’Escola Munici-
pal de Música de Badalona
es va tancar en una de les
aules on alguns porten més
de nou anys impartint clas-
se. La protesta es va produ-
ir una setmana després
que denunciessin pública-
ment la seva situació d’irre-
gularitat laboral. Els mú-
sics van explicar en un ma-
nifest que alguns d’ells
porten més de set anys tre-
ballant per a l’escola com a
becaris o cobrant en efec-
tiu sense cap factura. Ara,
arran del manifest, assegu-
ren que han rebut “repre-
sàlies” de la direcció del
centre i que els han acomi-
adat per aquest fet.

Des de l’Ajuntament de
Badalona, el regidor de Cul-
tura, Jaume Vives (ERC),
explicava ahir a aquest
diari que s’està “negociant”
amb els músics una solució
al conflicte amb la creació
d’un concurs públic per in-
corporar noves places de
professors. ■

Només un 50% dels quatre cursos
afectats pels professors que van fer
vaga a l’escola Eiximenis –P-3, P-5,
3r i 5è– van anar a classe. “Passaran
la jornada jugant o fent deures”, va
explicar la cap d’estudis.

Els sindicats van xifrar el segui-
ment de l’aturada a les comarques
gironines en un 85% en els centres
de primària i un 55% en els de se-
cundària i instituts. Per comar-
ques, on va haver-hi un seguiment
més massiu va ser a la Selva, amb
un 95% a primària i un 65% a se-
cundària, seguida per l’Alt Empor-
dà, el Ripollès, la Cerdanya, el Giro-
nès, la Garrotxa i el Baix Empordà.
Per contra, el percentatge més baix
es va registrar al Pla de l’Estany,
amb un 65% a primària i un només
un 25% a secundària. En la mani-
festació que hi va haver pels carrers
de Girona hi van participar més de
3.000 persones. La mobilització va
acabar amb la lectura d’un mani-
fest a càrrec de l’advocat Sebastià
Salelles.

Com a tot Catalunya, també a
Tarragona els carrers on hi ha situa-
des les escoles i instituts públics
eren ahir buits. Sense cotxes ni em-

bussos. És el que va passar ahir al
matí davant del CEIP Cèsar August.
Un grup de nens amb cartera jugava
a la porta, sí, però molt pocs, i ni ras-
tre del bullici habitual. Amb excep-
ció d’algun despistat, la majoria de
pares tenien coneixement de la con-
vocatòria de vaga perquè fins i tot el
centre va informar divendres dels
tutors que havien decidit sumar-se
a la protesta. El temps amb què van
ser informats va donar marge de
maniobra a molts pares i, de fet,
ahir van faltar a classe la majoria
dels alumnes, gairebé 500 dels 685
matriculats al centre.

Atesos amb normalitat
Segons va explicar el director de
l’escola, José Antonio Muñoz, un
78% del professorat va decidir se-
cundar la vaga. Això no va impedir,
malgrat tot, complir els serveis mí-
nims i, de fet, tots els nens que es
van desplaçar al centre van ser ate-
sos amb normalitat.

Un d’ells va ser el fill de Rosa de
Moya. “Jo treballo i no me’l puc que-
dar. A més, els avis ja en cuiden dos
més i no els podem sobresaturar”,
va explicar De Moya, que va defen-

sar el dret dels mestres a suspendre
l’activitat per protestar. El mateix
pensa una altra mare, Anna Martín.
“No acabo de veure clar que es vul-
gui segregar les criatures en funció
del seu rendiment”, va afirmar, mal-
grat els maldecaps que li va suposar
la situació. “M’ha sigut impossible
trobar algú que es fes càrrec dels
meus fills, i he hagut de demanar
festa a la feina”, va explicar.

Entre les mares a la porta hi
havia una professora del centre,
Núria Espluga. “Em sembla vergo-
nyós que vulguin treure una hora de
català”, va explicar Espluga, qui
també es va mostrar contrària al
trasllat dels alumnes de primer i
segon d’ESO als instituts, i va recla-
mar la utilitat de la recuperació, al
setembre. “Si els pares valoressin
una mica més l’escola entendrien
per què fem vaga”, va assegurar Es-
pluga. Just en direcció contrària
anaven les queixes d’Isabel, una
mare una mica despistada que va
assegurar que s’havia assabentat de
la vaga en arribar al centre, i que va
qüestionar la mobilització. “Si jo fes
vaga a la feina tard o d’hora em fari-
en fora”, va dir. ■
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