
Moció de la CUP-Procés Constituent, en nom de l’Assemblea de Docents, 
de suport a la comunitat educativa i a les reivindicacions dels sindicats 
docents  

Atès les mobilitzacions dels sindicats del professorat, dels sindicats 
d'estudiants i de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de 
Catalunya (AFFAC), i en concret les protagonitzades a Sant Cugat per 
l'Assemblea de Docents de Rubí i Sant Cugat, aquesta Assemblea vol 
manifestar diverses qüestions:  

Els darrers mesos hem presenciat les majors mobilitzacions de la 
comunitat educativa i les vagues més grans dels sindicats de docents dels 
darrers trenta anys a Catalunya per protestar per les reformes proposades pel 
Departament d'Educació i el seu conseller Josep Gonzàlez i Cambray. A més a 
més, fa pocs dies, el TSJC ha ordenat imposar el 25 % de castellà a les aules, 
tot trencant el consens sobre el model educatiu a Catalunya.  

Entre les reivindicacions dels sindicats d'educació, les Associacions 
Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC) i els sindicats 
d'estudiants cal destacar diversos punts:  

1. La reversió de les retallades i la dedicació mínima del 6% del PIB a 
Educació.  

2. La retirada de l'enèsim decret d’ordenació curricular dels ensenyaments 
de l’ESO i Batxillerat per part del Departament d’Educació.  

3. La supressió del decret de plantilles i de l’ordre del calendari.  
4. Una formació professional pública de qualitat i una equiparació salarial.  
5. L’assumpció de responsabilitats perpart del Departament d’Educació en 

la defensa del model d’immersió lingüística.  

Aquesta darrera demanda va en plena sintonia amb la moció d'ERC de 
suport i adhesió al manifest de somescola.cat (EXP. 51095/2021) al voltant de 
la sentència del TSJC sobre la imposició del 25% del castellà a les aules 
catalanes que es va aprovar a Sant Cugat fa uns mesos.  

Per poder assumir aquestes demandes és imprescindible que el 
Conseller Cambray i el Departament d'Educació aturin els seus atacs als 
sindicats del professorat i a les famílies i seguin a negociar escoltant, des de la 
voluntat d'entesa i d'arribar a acords.  

Des de l'Assemblea de Docents de Rubí i Sant Cugat fem una crida als 
treballadors de l'educació pública, a l'alumnat i a les famílies, a tota la 
comunitat educativa, per sumar-se a les mobilitzacions del país per millorar la 
qualitat de l'educació pública de Catalunya. A més, instem al Departament 
d'Educació a seure i dialogar per poder arribar a acords, assolir una societat 
més justa i democràtica, i garantir el dret a l'educació.  

 

 



Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda:  

Primer. Transmetre al Conseller Cambray i al Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya la necessitat de negociar i arribar acords amb la 
comunitat educativa i els sindicats d’Educació. 
 

Segon. Fer arribar els acords presos als sindicats dels treballadors de 
l'educació que han convocat les darreres vagues durant el curs 2021-22.  

 


