
MESA SECTORIAL UNITÀRIA PEL RETORN DE LES RETALLADES 

 

El passat 15 de juliol els sindicats d’educació sotasignats vam celebrar 

una mesa sectorial amb el Departament d’Educació a petició de tota la 

part social i amb el l’ordre del dia del que ha estat en els darrers cursos 

el conjunt de les reivindicacions de la plataforma unitària per revertir 

les retallades en l'educació pública. 

 

El propòsit és que el Departament es comprometi a negociar una 

calendarització del retorn dels drets laborals retallats l’any 2010 i que 

encara mantenim sense que l’administració hagi mostrat cap voluntat 

de revertir aquestes retallades. 

 

El Departament es va presentar a la mesa sense els deures fets: no va 

portar ni fer cap proposta. La seva única aportació va consistir en 

plantejar la constitució de grups de treball per altres temes que 

desviaven l’atenció de manera intencionada del problemes de fons del 

sistema educatiu.  

 

La part social vam instar al departament a adquirir el compromís de fer 

una proposta de calendarització del retorn de les retallades, i per això 

els vam emplaçar a celebrar una nova mesa aquest inici de curs. 

 

Tots els sindicats d’educació manifestem el nostre rebuig amb la no 

voluntat negociadora per part del departament. Igualment, mantenim 

el compromís ferm d'assolir tota la Plataforma Reivindicativa sense 

més demora. Per això, acordem fixar com irrenunciable negociar el 

retorn de les retallades d'abast més general: això significa que, malgrat 

que tots els retorns són importants, no donarem per bona cap 

negociació que solament contempli retorns parcials i menors que no 

afectin a tot el col·lectiu. Acceptem la gradualitat com a estratègia 

negociadora, però no l'immobilisme.  



 

El curs 21-22 redoblarem unitàriament l'accent comunicatiu  en favor 

del retorn de totes les condicions laborals sostretes i de tota la inversió 

necessària com a condició sine qua non per a una educació pública i de 

qualitat. No descartarem fer mobilitzacions per pressionar al 

departament a fer efectiu el retorn de les retallades, establint un 

calendari d’accions adreçat al conjunt de la comunitat educativa fins 

assolir les nostres reivindicacions.  

 

Us animem a participar en les assemblees i xerrades a zones i centres 

que promourem des dels sindicats, és hora de recuperar el nostres 

drets perduts!   


