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Més enllà del ball habitual de xifres sobre participació, sembla clar que la 

vaga convocada ahir per exigir la retirada del projecte de llei d'educació 

de Catalunya (LEC) no va obtenir els resultats esperats pels sindicats 

que l'havien convocat (USTEC-STEs, ASPEC-SPS i la CGT, amb el suport 

de diverses associacions d'estudiants). La participació dels docents en la 

convocatòria va ser, com a mínim, discreta, i van ser majoria els que van 

decidir anar a treballar amb absoluta normalitat. El fort contrast entre la 

participació en la vaga d'ahir i la del mes de febrer passat només es pot 

interpretar com un clar símptoma que la majoria de docents aposten per 

negociar el projecte de llei presentat pel govern. 

 

És, sense cap mena de dubte, una visió diferent de la plantejada pels 

convocants de la vaga d'ahir. El contingut del projecte que des d'aquesta 

setmana es negocia al Parlament sí que deu haver variat des del mes de 

febrer, quan gairebé la totalitat de la comunitat educativa va sortir al 

carrer. Els canvis introduïts pel Departament d'Educació sembla que han 

vençut ara algunes reticències i això, a més d'una gran notícia, és una 

magnífica oportunitat per sumar suports a la que ha de ser la primera llei 

educativa del nostre país. 

 

Com a grans protagonistes del funcionament del sistema, els partits 

polítics han de fer tots els esforços necessaris per atorgar als docents el 

protagonisme que mereixen en la redacció de la llei. Però de la mateixa 

manera, els professionals de l'ensenyament no han de tenir por dels 



canvis que es puguin derivar de la renovació d'un sistema que fa temps 

que ha deixat de donar bons resultats. Ara que l'entesa torna a semblar 

possible, cal un nou exercici de responsabilitat de totes les parts per 

garantir que el contingut final de la llei sigui un èxit rotund de tot el país. 


