Diari de Girona ■

8 DIMECRES, 13 D’AGoST DE 2014

ComarquesENSENYAMENT

L’Assemblea Groga utilitzarà la Marxa
per l’educació per defensar una nova llei
 La Mesa del Parlament ja ha admès a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular per la qual es recolliran firmes a la tardor
ACN
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L’Assemblea Groga, el moviment que lidera el rebuig a les retallades en ensenyament, utilitzarà la II Marxa per l’educació pública per difondre i defensar una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
a favor d’una nova llei educativa.
La Mesa del Parlament ja ha admès a tràmit la petició i a la tardor
començarà el procés per recollir les
almenys 50.000 signatures necessàries perquè la cambra catalana
tramiti la ILP.
L’objectiu principal d’aquesta
proposició és que s’aprovi una
nova Llei del Sistema educatiu de
Catalunya que reguli des de l’etapa de 0 a 3 anys ﬁns a la Universitat, passant per la formació continuada. Pels promotors de la iniciativa legislativa, la norma hauria
de garantir una educació pública
de qualitat, en català, inclusiva i autogestionada, entre d’altres valors.
Per tal d’explicar en què consisteix
aquesta proposta, que pretén invalidar tant la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) com la Wert
(Lomce), la II Marxa per l’educació pública ha programat xerrades
informatives sobre la ILP.
La marxa s’ha estructurat en
vuit etapes i la setmana vinent –el
23 d’agost– arrencarà de Salt i Girona. Per dos dies més tard, en una
etapa que sortirà de Blanes, està
programada la primera d’una sèrie de presentacions de la Iniciativa
Legislativa Popular que reclama
una nova llei d’Educació. Tot i
que els eixos d’aquest document
estan presents en el lema que
acompanya la reivindicació: «Per
l’educació pública sense retallades,
en català, inclusiva, democràtica,

LA XIFRA

62 QUILÒMETRES
de les 3 primeres etapes a Girona
Les tres primeres etapes (d’un total
de vuit) de la II Marxa per l’educació
pública transcorreran per Girona. El
23 d’agost, la primera etapa cobrirà
27 quilòmetres des de Salt i Girona
fins a Vidreres; la segona en farà 24
més des d’aquest últim municipi fins
a Blanes, tot passant per Tordera; i la
tercera, 11 quilòmetres més des de
Blanes fins a Pineda de Mar. L’acció
reivindicativa acabarà el 30 d’agost
a Barcelona, amb una manifestació
fins al Parlament
LES DADES

TRANSPORT I FINANÇAMENT
Micromecenatge a totSuma
i «Tren Groc» per avançar
L’organització ha denominat
«Tren groc» els combois que
s’utilitzaran per desplaçar-se entre
els municipis. D’altra banda, i per cobrir les despeses de la marxa, s’ha
obert una campanya a través de la
plataforma totSuma, que fins ahir havia reunit 770 euros dels 2.000 que
han calculat que necessiten.



laica i pel poble. Des de bressol a
Universitat».
«Mobilització i discussió»
Un integrant de l’Assemblea Groga, Òscar Simon, va explicar que
l’objectiu de la ILP és oferir «una
eina de mobilització i de discussió
als centres educatius i a la gent de
la comunitat educativa», amb l’objectiu de canviar «un model basat

Un «escrache» a la consellera per obrir la primera marxa
 La Marxa per l’educació pública es va estrenar l’agost de 2013 amb un recorregut que també va donar protagonisme a Girona. En la seva primera edició, Ripoll i Ribes de Freser –a la fotografia– van ser parades destacades en la
reivindicació, sobretot pel que fa a Ribes ja que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, hi té una segona residència.
Aquest domicili va ser el punt de sortida de la marxa, on els manifestants van realitzar un escrache a la consellera, tot
i que ella no era a la casa. La primera Marxa per l’educació va recórrer 135 quilòmetres que van travessar les
comarques del Ripollès, Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental i va tenir el suport d’altres col·lectius socials.

en la competència i en les retallades». La seva pretensió és deixar
enrere tant la LEC com la Llei orgànica de millora de la qualitat
educativa (Lomce) i promoure un
«model democràtic de l’educació,
des del ﬁnançament públic dels
centres i permetent la seva autonomia».
Simon va destacar el vincle de la
II Marxa educativa amb les ﬁtes

descrites a la proposició de llei, ja
que «els eixos bàsics de la nostra
reivindicació són l’oposició a les retallades, la insubmissió a la Lomce i parlar de superar la LEC» –va
concretar–. Ell mateix va conﬁrmar
que la recollida de ﬁrmes s’iniciarà la propera tardor.
De fet, la voluntat d’oferir resistència a les actuals polítiques educatives ja queda clara en el mani-

MARC MARTÍ

Ensenyament adjudicarà vacants
ﬁns 5 dies abans d’iniciar el curs
 Els docents sense plaça

adjudicada esperen que la
setmana vinent es concretin
les dates de nomenaments
GIRONA | P.T.V.

Els mestres i els professors sense plaça adjudicada pel curs 20142015 tenen dimarts de la setmana
que ve marcat al calendari, perquè
el 19 d’agost és el dia que el Departament d’Ensenyament dirà
quan adjudicarà les vacants i les
substitucions que estan pendents
de cobrir. Aquestes adjudicacions
es faran via telemàtica entre el dijous 28 d’agost i el dimecres 10 de

setembre, només 5 dies abans
que comencin les classes.
Els Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona faran els actes
de nomenament telemàtic que
facin falta per cobrir les places
pendents, ja siguin vacants o substitucions de llocs de treball especíﬁc. Entre aquest últims hi tenen
cabuda places docents amb perﬁl
lingüístic, llocs d’atenció a la diversitat i d’ensenyament secundari
en centres de formació d’adults. Al
juliol, es van fer les adjudicacions
de destinacions provisionals.
El Departament d’Ensenyament
detalla aquest procés a l’espai que
la seva web destina a la borsa de
treball de personal docent i a les in-
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formacions pertinents pel curs
2014-2015. Des del 2009, els nomenaments es fan de forma telemàtica, tant pel que fa a les vacants
i les substitucions necessàries per
a l’inici de curs –com ara és el cas–
com per cobrir les baixes que sorgeixen durant l’any. En aquest últim cas, els nomenaments es fan
dos dies a la setmana, tot i que la
Conselleria suprimeix les convocatòries quan les dates són properes a vacances o festius escolars –com Nadal o Setmana Santa–.
En relació amb substituts i interins, a ﬁnals de juliol la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, va
anunciar que prop de 2.2oo mestres i professors substituts passa-

fest de la Marxa per l’Educació, en
el qual s’aﬁrma que amb ella «comença una nova etapa en la lluita per l’Educació Pública». Tal
com es publiciten al seu blog,
aquest manifest ja ha rebut l’adhesió de desenes d’associacions de
mares i pares d’alumnes, de professionals de la docència, sindicats,
entitats cíviques, partits polítics i
persones a títol particular.

Una docent gironina quan es van iniciar els nomenaments telemàtics.

ran a ser interins. Això signiﬁca que
aquests docents podran treballar
de manera continuada durant el
curs i que, segons va aﬁrmar la
consellera, es donarà estabilitat a
les plantilles dels centres. Rigau
també va destacar l’augment de
contractes i una millora salarial del

professorat que se’n beneﬁciï. La
mateixa consellera va dir que
aquesta serà la primera vegada en
els últims anys que al Departament
d’Ensenyament «començarem a
poder comptar amb algun professor més», fet que suposaria un
canvi de tendència.

