COMUNICAT URGENT DE LA PLATAFORMA D'INTERINES TEEI DE
CATALUNYA
Estimades companyes TEEI,
Vam iniciar aquesta lluita juntes a finals de novembre descontentes de com s'estava
gestionant tot el nostre procés. En el comunicat de la setmana passada ja vam fer un repàs de
què hem fet fins ara.
Vam començar aquesta marxa, tot i saber que seria molt probable que hauríem de fer
una oposició injusta i obsoleta però necessària a vistes del Departament per continuar
treballant. Per això, vam emprendre una ronda d'assemblees ajudades per la CGT
Ensenyament per veure el camí que caldria seguir i què estaríem disposades a fer i com ho
faríem. I iniciant aquest camí com a Plataforma d'Interines TEEI i quasi en paral·lel a la
incorporació a la PIC (Plataforma d'Interins de Catalunya). A la qual assistim amb una petita,
però important representació i traspàs de què es decideix.
De les nostres reunions teníem clar que no perdríem res si començàvem a lluitar pel que
creiem que era just. Amb la convicció de què els sindicats majoritaris havien abandonat a
les TEEI en aquesta lluita. I així vam iniciar una roda desenfrenada de: recollida de
signatures, entrevistes a premsa i televisió, reunions, cartes, trucades i videotrucades, etc. a
més a més de les concentracions. Vam arribar a transmetre el nostre neguit personalment al
Departament, ja que la carta que vam enviar al Sr. Bargalló la va declinar perquè parléssim
amb la sra. Eva Ladrón i la sra. Anna Franco. Tot seguit vam fer escrits als serveis territorials i
a les direccions de totes les escoles de Catalunya i a la FAPAC, de la que tenim tot el seu
suport i així ho va demostrar cedint-nos el seu local per a la roda de premsa.
Més tard, veient que els havíem d'explicar als sindicats el que nosaltres volíem, ja que
ells sembla que no ho sabien, vam fer uns escrits primer per burofax i més tard, mitjançant
diverses cites presencials, trucades, videotrucades, mails, etc. amb AMRC, JUNTS (sindicats
de religió), USTEC, UGT i CCOO. On se'ns recorda contínuament que nosaltres no tenim
representació legitima per negociar res. D'aquestes reunions no sempre sortim satisfetes del
que ens transmeten. Molt sovint tiren per terra la nostra feina i no ens donen bones
expectatives. Malgrat això, no fem cas i seguim endavant!
També en previsió de la sentència del Tribunal Superior de Justícia vam fer una
demanda administrativa a l'espera de resposta, ajudades pel nostre advocat Pau Albert. A l'inici
del confinament va produir-se la resolució favorable de la sentència del TJUE i amb bones
expectatives. Sempre pensant amb la bona voluntat política per resoldre aquest problema i
donar-nos la fixesa.
Sense pausa però aturades un temps per la pandèmia i amb les forces a mig gas, durant
aquests 7 mesos juntes, també hem aconseguit reunions amb grups parlamentaris com:
JUNTSXCAT, ERC, CUP I CATALUNYA EN COMÚ PODEM.
Com ja sabeu després de mantenir una reunió amb el diputat Marc Parés el divendres 12
de Juny, ens va comentar la possibilitat d'introduir una esmena de la nostra situació a la Moció
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Aquesta esmena també va ser possible
al Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular de la CUP. L'aprovació per part
de tots els grups parlamentaris, excepte de Ciutadans que es va abstenir, ens obre la porta

a l'esperança i representa un bri d'ànim per seguir en aquesta lluita. Ja que, tota la
Cambra Parlamentària insta al Govern de la Generalitat a transformar la nostra relació laboral
en una fixa i indefinida. A més a més, de l'ampliació de places d'acord amb les necessitats
estructurals del sistema educatiu.
És veritat, que el que s'aprova al Parlament no té caràcter executiu, no es transforma
d'avui per demà. Tot funciona si hi ha voluntat política. I es veu que no és el cas, per ara. Hi ha
altres interines que tenen aprovades mocions i res. El diputat Marc Parés ens ha comunicat que
va instar al Departament d'Educació a dur a terme la moció. Hi ha la intenció de què cap de
nosaltres es quedi sense plaça perquè hi haurà una ampliació de places TEEI de cara el curs
que ve. Però pel contrari, no té cap intenció ni de paralitzar ni de modificar la nostra
convocatòria. Una vegada més, una altra contradicció dels nostres governants. Però no hem de
defallir en fer saber i notar la nostra pressió al Departament d'Educació. Ara més que mai,
hem de lluitar perquè el Departament ho faci efectiu!
Així que, malauradament les bases de la nostra convocatòria estan a punt de sortir.
Creiem que entre aquesta setmana i la que ve. Així ens ho van fer saber a la reunió que vam
mantenir el dijous 25 de Juny amb CCOO. Reunió en la qual ens van dir a més, que no ens
recolzen ni recolzaran en la nostra lluita, ja que segons ells no hi ha base legal per a fer-ho.
Segons sembla, aquest Sindicat s'ha oblidat de què les lleis es materialitzen sobretot després
de la lluita i del moviment social i sindical. Des de la Plataforma creiem que no ens hem de
donar per vençudes, ara més que mai cal seguir lluitant, per la fixesa, pel concurs de mèrits i
per la definició de les nostres funcions i drets laborals.
Els sindicats majoritaris s'han afanyat per poder-les tenir a punt. Per tant, cal que
comencem a estudiar el temari, hem d'anar ben preparades. Però no llancem la tovallola
en la nostra lluita. Us necessitem al nostre costat per fer pressió al Departament i als sindicats
i fer-los saber que no hi estem d'acord! Que estan jugant amb l'estabilitat laboral (99%
d'interines) d'un col·lectiu majoritàriament de dones, amb càrregues familiars i amb edats
avançades que no es mereixen posar-se a prova en condicions desfavorables. Les integrants
de la Plataforma pensem seguir endavant en aquesta lluita i en les que vindran, no hem tirat la
tovallola i el que volem ara és animar-vos a totes les TEEI a venir a Plaça Catalunya el
dimecres 1 de juliol a les 18 h per a recollir signatures i tornar a parlar amb el Sr. Bargalló
mitjançant l'entrada a registre del Departament d'Educació. Seguim lluitant amb el vostre suport
i ho seguirem fent fins al final. Encara tenim actuacions pendents que no deixarem passar i
farem el que calgui per a aconseguir el nostre objectiu!
Ara tothom sap qui som i el que estem disposades a fer.
Per un camí plegades, endavant!
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Plataforma d'interines TEEI.

