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El primer dels cinc dies de vaga als quals estaven convocats els docents a l'escola pública -dos dies a la concertadava tenir un seguiment desigual a Lleida, ja que va ser important als instituts i minoritari a la majoria de col·legis
de Primària i centres concertats. La jornada va estar marcada per una gran manifestació a Barcelona.
ENSENYAMENT MOBILITZACIÓ

Vaga notable als instituts i mínima
als col·legis i a l'escola concertada
Massiva manifestació de docents a Barcelona en el primer dels cinc dies d'aturada
J. MARTI/REDACCIÓ
1 LLEIDA I Els

centres educatius
van viure ahir la vaga docent
més important de com a mí- ·
nim els últims vint anys, però
no va ac abar sent massiva, en el
primer dels cinc dies d'aturada
convocats per tots els sindicats
a la pública (15, 16, 17, 29 i 30
de març) i dos dies (15 i 16) a
la concertada. El departament
d'Educació va xifrar el seguiment a nivell de Catalunya en
el33,05% a l'escola pública i el
8,26% a la concertada, i en el
19,85% i el5,36%, respectivament, a la demarcació de Lleida.
Els sindicats USTEC i CCOO el
van elevar al 60% a nivell català i el primer va indicar que
a Lleida va ser d'entre el20% i
el30%, mentre que Aspepc va
destacar que a Secundària va
assolir el60%. Tots van qualificar d'abusius els serveis mínims
d'un docent per cada tres aules.
D'acord amb les dades facilitades pels centres a aquest dia- Professors de l'institut Guindàvols van escenificar un cementiri de lleis educatives davant del centre.
ri, la repercussió de l'aturada a
la pública a Lleida va ser molt
més gran a Secundària que en
Primària. A la capital, al Gili i
Gaya i el Màrius Torres va ser
d'entre el20 % i el25%; al Maria Rúbies, del25%; al Torrevicens i Joan Oró, del 30%; al
Manuel de Montsuar, del40%;
i al Josep Lladonosa, del SO%.
A comarques, va ser del30%
al de Guissona; va superar el
40% al de Tremp, La Serra de
Mollerussa i Segarra de Cervera; a la Valira de la Seu va ser
del 50%; a l'Alfons Costafreda
i el Manuel de Pedrolo de Tàrrega i el Terres de Ponent i el
Mollerussa de la capital del Pla
va superar el60%; i al Canigó
d'Almacelles i Aran de Vielha
va ser més del 70%. En canvi, a
la Primària pública i la concertada la incidència va ser molt
menor, tret d'excepcions com
a l'escola Jacint Verdaguer de
Tàrrega, on el60% dels docents
van fer vaga, o l'Ignasi Peraire
de Mollerusa, ·amb un 65%. En Granmarxa amb tensió final• La manifestació a Barcelona va estar marcada pels càntics contra el
molts centres, el seguiment no conseller d'Educació, però no va registrar incidents tret del moment de l'arribada davant de la seu
va arribar al 10% i en d'altres de la conselleria, quan part dels participants van intentar entrar dins i hi va haver un forcejament
va ser nul.
amb antiavalots dels Mossos, No obstant, la tensió no va anar a més.
L'acte central de la jornada va
ser una manifestació de docents retallades! Per una educació de cada sindicat, però la troba- pai. La nostra volunt at és cona Barcelona en què van parti- pública de qualitat!". Els parti- da que quedar en res (vegeu el tinuar avançant en la millora
cipar 22.000 persones, segons cipants van insistir que l'avan- desglossament).
de les con dicions lab orals del
la Policia Local, i entre 40.000 çament del curs escolar no és el
Prèviament, la portaveu del professorat", va afirmar. Així
i 60.000, segons els sindicats. principal motiu de la protesta i Govern, Patrícia Plaja, h avia m ateix, va defensar que el GoLa marxa va discórrer entre van corejar consignes contra el demanat als sindicats que tor- vern ha d'impulsar "transforels Jardinets de Gràcia i la seu conseller Josep Gonzàlez-Cam- nessin a la taula de negociació. macions necessàries i urgents",
d'Educació a Via Augusta, presi- bray. Una vegada finalitzada la "Educació no s'ha aixecat de la de forma que no comparteixen
dida per una pancarta amb el marxa, Cambray va acceptar taula i els sindicats fa més d'un que la resposta del sector hagi
lema "Prou imposicions! Prou reunir-se amb un representant mes que han oblidat aquest es- estat convocar cinc dies de vaga.

REIVINDICACIONS

Avançament del calendari
I Rebutgen avançar l'inici del ·
curs al 5 de setembre a Primària
i al 7 a Secundària i denuncien
que el Govern ho ha imposat
sense negociar.

Horari lectiu
I Demanen reduir en una hora
les hores de classe a la setmana
per tornar a l'escenari d'abans
de les retallades.

Retribució
I També exigeixen recuperar el
poder adquisitiu perdut.

Nou currículum
I Els docents rebutgen el nou
currículum de I'ESO i el previst
per a Batxillerat.

Català
I Demanen que Educació assumeixi la res ponsabilit at quan
s'apliqui la sentència que imposa el 25% de classes en castellà.

Personal i pressupost
I Reclamen més personal, estabilitzar els interins i destinar a
educació el 6o/o del PIB.

Insten Aragonès
que intervingui
per resoldre
el conflicte
• E l s s in d i cats Us tec, CCOO, Inter sindical-CSC, Aspep c, UGT
i CGT va n dem a n a r al
president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es
reuneixi amb el comitè de
vaga després de no haver
arribat a cap acord amb
el conseller d'Educació.
Iolanda Segura, d'Ustec,
va afirmar que Cambray
no vol negociar, de m anera que en va reclamar
la dimissió i va exigir a
Aragonès que s'impliqui
"per negociar la situació
de conflicte obert" que no
volen perpetuar. Teresa
Esperabé, de CCOO, va
considerar "decebedora"
la trobada amb el conseller, a qui la resta de sindicats també van acusar
d"'enganys" i de no fer
noves propostes.
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Les famílies
avalen l'aturada i
exigeixen diàleg
a Educació

Una classe buida a l'institut La Valira de la Seu.

Pancarta reivindicativa a l'institut La Segarra.

L'aFFac critica les polítiques de Cambray
li Denuncia la renovació de concerts i
la retallada de places públiques M.MARQUÈS
1LLEIDA ILes associacions Fede-

rades de Famílies d'alumnes
de Catalunya (aFFaC) -antiga
Fapac- van mostrar ahir el seu
suport als motius de la vaga
educativa. "Els entenem i els
compartim", va assenyalar la
presidenta de l'entitat, Belén
Tascón, que va afirmar que el
conseller d'Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, "no respecta les formes com el dret a la
participació i porta a terme polítiques educatives erràtiques".
Tascón va criticar que, d'altra
banda, "justament, dilluns, es
va publicar al Diari Oficial de
la Generalitat (DOGC) la resolució per la qual s'atorguen als
centres concertats les mateixes
places que fins ara, mentre que
a l'escola pública les retallen".
Deixant de banda les conseqüències per la disminució de
la natalitat, Tascón va dir que
"sempre hi ha una sobreoferta
de places a la concertada, unes
16.000 que no s'ocupen, i es
renoven per al benefici d'uns
quants".
La representant de les famílies va voler deixar clar també
que "és mentida" que es redueixin les ràtios a les aules, sinó
que "el que fa el departament
és retallar places i el conseller
s'està carregant!'educació pública". "Aquestes polítiques educatives porten a la desintegració
de l'escola pública i sense escola
pública no hi ha educació", va
manifestar.

Quan els sindicats van anunciar la convocatòria de les cinc
jornades de vaga, Tascón va
assenyalar que les famílies són
"conscients" que és necessari
"millorar" la jornada educativa, especialment en relació
amb l'horari que queda lliure
al migdia i al de l'ESQ. Va recalcar, tanmateix, que cal fer un
debat "en conjunt" per consensuar un model que s'ajusti a les
característiques i necessitats de
la societat catalana. "No podem
importar un model d'un altre
país europeu sense adaptar-lo",
va apuntar.

DEBAT
Tascón critica que el
conseller "no respecti el
dret a participació i faci
polítiques erràtiques"
En el marc d'aquest debat pel
que fa a l'horari i al calendari,
Tascón va assegurar que l'entitat
"no està d'acord" amb el plantejament realitzat fins ara perquè veuen la jornada intensiva
de tot el mes de setembre com
"una privatització del temps"
educatiu". En aquest sentit, va
demanar que Educació concreti com invertirà els 12 milions
anunciats per finançar l'horari extraescolar que hi haurà
durant aquell primer mes del
cur-s per complementar l'horari
intensiu.

Concentració de professors a Tremp reclamant millores en educació.

Ner
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Com valora la vaga?
El Govern aprova ara un
complement per als directors

«Veig malament que
Educació prengui
les decisions pel seu
compte, però estic
a favor de l'avenç
de l'inici del curs»

«Els mestres tenen
raó i no veig gens
bé la postura de no
voler negociar del
conseller, ja que ha
de poder fer-se>>

«L'educació no
pot parar-se i no
puc deixar el nen
a casa durant cinc
jornades lectives.
No ho veig bé>>

«Entenc i respecto la
vaga, però la meua
filla va molt justa
de continguts i
l'hem d'ajudar
diàriament>>

KRISTIE. PRÀCTIQUES 11

JOAN. TÀRREGA I VERDÚ

DAVID. ALBERT VIVES

ALEXANDRA. ALBERT VIVES

• El Govern va aprovar
ahir el complement salarial
específic de reconeixement
de la funció directiva per a
directors de centres educatius públics. Consisteix en
la percepció progressiva del
15%, el35% i el 75% del
complement específic establert per a la funció de director dels centres educatius
públics una vegada acabat
successivament cada man-

dat amb "avaluació positiva".
Aquest complement s'afegeix
a la percepció del de lloc de
treball o funció docent que
correspongui i es farà efectiu
a partir de 1'1 de gener del
2022. Aquest plus s'aprova
el mateix dia que va començar la vaga i després que directors d'instituts de Lleida
i d'altres delegacions s'hagin
afegit a les reivindicacions de
l'aturada.
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Docents de Lleida ahi r al Camp d'Esports abans de sortir cap a la manifestació a Barcelona.

Els docents protesten avui aLleida a les 18.00 hores

La vaga va ser majoritària a l'institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega.

• Els sindicats educatius convoquen avui, en la segona jornada de vaga, una manifestació a Lleida ciutat a les 18.00
hores amb sortida des de la
plaça Víctor Siurana, al Rectorat de la Universitat de Lleida
(UdL). Seguiran cap a la font
de la plaça Catalunya, davant
de la delegació del Govern, on
faran la volta i aniran cap a la
plaça Ricard Viñes, lloc en e1
qual finalitzarà la marxa.

A la Seu d'Urgell també està convocada una concentració davant de l'ajuntament a
les 18.00. Ahir, dos autocars
de docents de Lleida van sortir a primera hora del matí
des del Camp d'Esports cap a
la manifestació a Barcelona,
amb parades a Mollerussa,
Cervera i Tàrrega, i també
en va sor tir un altre des de
l'Alt Urgell. En paraHel, hi
va haver actes reivindicatius

a Tremp, Vielha i a l'institut
Guindàvols de Lleida.
D'altra banda, un s 4.000
docents es van manifestar
pel centre de Girona. Els assistents van carregar contra
el departament d'Educació al
no tenir-los "en compte" i van
demanar la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a qui van fer responsable del "manteniment de les
retallades".

ALT PIRINEU I ARAN

La síndica veu "intolerable" el retrocés de l'aranès

Una aula gairebé buida al col·legi Frederic Godàs.

• La síndica d'Aran, Maria
Vergés, considera "intolerable" el retrocés de l'aranès en
els currículums escolars de
Primària i Secundària. Així
ho ha fet saber, a través de dos
cartes, al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cam- ·
bray, i així ho va indicar als
docents que van secundar la
vaga a la Val d'Aran, que va
ser majoritària a l'institut, i
que es van concentrar davant

de la seu delConselh Gen erau. Vergés va traslladar al
professorat aranès "el suport
del Conselli Generau d'Aran
a les reclamacions del sistema educatiu aranès, especialment aquelles que tenen a
veure amb la nostra llengua
pròpia, l'aranès", i que "malgrat no tenir competències en
aquesta matèria farem tot el
que estigui a la nostra mà per
continuar fent arribar les pe- .

ticions dels centres educatius
d'Aran a les administracions
competents''.
La síndica va lamentar que
el professorat que vol acreditar els coneixements oficials
d'aranès ho hagi de fer en
l'apartat de llengües estrangeres i va considerar que cal
contemplar la necessitat de
conèixer aquesta llengua per
cobrir les places a les escoles
de la Val.
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OLIMPISME JOCS OLrMPICS D'HIVERN 2030

El PSC critica el canvi
de gespa al Farrús
I LLEIDA I Jackson

Quiñónez,
regidor del grup socialista,
va criticar ahir }"'opacitat"
de la Paeria en la informació
del canvi de gespa al Municipal Ramon Parrús i va alertar de dubtes jurídics sobre
el procés.

Medvédev podria ser
vetat a Wimbledon
I LONDRES I El rus

Daniïl Medvédev corre el risc de ser
exclòs a Wimbledon, ja que
els organitzadors i el Govern
britànic estan valorant vetar
els russos que no mostrin rebuig a Putin.

Ucraïna confia a jugar
el Mundial de futbol
I KIIV I El

president de la Federació Ucraïnesa de Futbol, Andrii Pavelko, es va
mostrar ahir optimista sobre la presència d'Ucraïna al
Mundial de Qatar, malgrat la
guerra que viu el país.

Paula Badosa passa
ronda a lndian Wells
IINDIAN WELLSI Paula Badosa es

va classificar per als vuitens
de final del torneig d'Indian
Wells al derrotar Sara Sorribes per 7-6 (4) i 6-1.

Insults racistes contra
Vinícius a Mallorca
I El Mallorca va condemnar ahir "de forma rotunda" els insults racistes
contra Vinícius, durant el
partit de dilluns (0-3). El jugador del Madrid va rebre
càntics i frases ofensives.

I PALMA

Dinamarca cita Eriksen
nou mesos després

El Govern canvia la llei per
fer la consulta sobre els Jocs
La norma permetrà votar només en zones concretes i PSC i comuns s'hi oposen
AG~NCIES

I BARCELONA I El Govern va apro-

var ahir un decret llei que modifica la llei de consultes populars no referendàries i d'altres
formes de participació ciutadana per poder convocar la
consulta sobre la candidatura
als Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja,
va anunciar que amb aquesta
modificació la Generalitat pot
convocar consultes "en una part
del territori" i que es poden fer
simultàniament en més d'un
municipi. El Parlament ho votarà la setmana que ve.
Fins ara, aquest tipus de consultes només es podrien celebrar
a tot Catalunya i sempre que
afectessin tota la ciutadania,
mentre que amb aquesta modificació es podran convocar
votacions de caràcter "supramunicipal" i que afectin una
part concreta de la població
catalana. d'aquesta manera, el
Govern podrà convocar la consulta als Jocs Olímpics d'Hivern,
que preveuen que es faci a l'Alt
Pirineu i Aran. Plaja va concretar que la pregunta serà "clara,
directa i de resposta sí o no".
Va afegir que amb aquesta
mesura s'estableix la base legal per a la consulta dels Jocs i
va apuntar que una vegada entri
en vigor el decret començaran
els treballs preparatoris per ce-

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ahir durant la seua compareixença.

lebrar la votació, que preveuen
que tingui lloc a començaments
d'estiu. Preguntada per si la consulta serà vinculant, Plaja va
dir que "la veu del territori és
important i el que decideixi el
territori serà el que escoltarà i
tindrà en compte el Govern",
per la qual cosa políticament el
resultat de la votació es considerarà vinculant. Va insistir que

el Govern no contempla incloure en la consulta les comarques
del Berguedà, el Ripollès i el
Solsonès.
El Govern també va aprovar
l'ampliació dels membres de la
taula de representació territorial de la candidatura que s'encarrega de coordinar el projecte
amb el territori. Així, va incloure els alcaldes de Vielha, Sort,

Tremp, la Seu d'Urgell, el Pont
de Suert, Puigcerdà, Berga, Ripoll i Solsona, i els alcaldes dels
municipis on està previst que es
desenvolupin esdeveniments i
proves esportives.
Tant el PSC com En Comú Podem van anunciar que votaran
en contra de la modificació de
la llei de consultes populars no
referendàries.

MOTOCICLISME PROMOVELOCITAT

PIRAGÜISME CAMPIONAT DE CATALUNYA

Aleix, a la dreta, al tercer calaix del podi a Móra d'Ebre.

Els palistes de Sícoris van copar el podi a Masters B.

va guanyar la medalla de plata en eslàlom, a les Finals de
la Copa d'Europa, a les pistes
andorranes de Grandvalira.

El lleidatà Aleix Ginés obre
el Català amb un tercer lloc

El Sícoris, bronze per equips
al Català d'hivern

Multa als Nets per no
seguir el protocol Covid

I LLEIDA I El pilot lleidatà Aleix

I BANYOLES I El Sícoris Club va finalitzar en tercera posició per
equips al Campionat de Catalunya de Piragüisme d'Hivern, aquest cap de setmana
a Banyoles. L'or va ser per al
club amfitrió i la plata, per al
Castelldefels. En la categoria

I COPENHAGUEN I Dinamarca va

convocar ahir Eriksen per als
pròxims amistosos davant
dels Països Baixos i Sèrbia.
Torna a la selecció nou mesos
després de l'aturada cardíaca
que va patir a l'Eurocopa.

Rebutja Rússia al tenir
familiars a Ucraïna
I MOSCOU I El jugador rus

Artem Dziuba ha rebutjat jugar
amb la selecció aHegant que
té familiars a Rússia, va admetre el tècnic Karpin.

Plata per a Salarich
a la Copa d'Europa
I GRANDVALIRA I Quim Salarich

I NOVA YORK I L'NBA ha multat

els Nets amb 50.000 dòlars
perquè el seu jugador Kyrie
Irving, que es nega a vacunar-se, va entrar al vestidor.

Ginés va obrir la seua quarta
temporada al Campionat de
Catalunya de promovelocitat
amb un tercer lloc a la prova
inaugural disputada al circuit
de Móra d'Ebre. El pilot de Mollerussa, d'll anys, va confir-

mar la seua candidatura al títol
amb un tercer lloc molt lluitat
en la categoria de PromoRaccl.
Per la seua part, Felip López,
de 9 anys i natural del Palau
d'Anglesola, va debutar en la
PromoRacc2 amb una tretzena
posició.

Masters B el Sícoris va copar
el p9di amb Manuel Craviotto, Oscar Juanes i Aleix Bollo.
A Masters A van pujar al podi Xavi Miralles i Xavi Betriu,
mentre que en Dames Kl de
més de 35 ho van fer Marisol
Arias i Nathali Espinoza.

