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Comunicat d'ASPEPC·SPS sobre
el Decret de Direccions aprovat

pel Govern

El govern de la Generalitat va aprovar ahir 2 de novembre el "Decret de 
direccions". Sembla ser que, conscient del poc temps que li queda, "Tete" 
Maragall té pressa per poder dur a terme la seva última agressió contra el 
professorat i contra l'ensenyament públic català. Es deu pensar que així, 
tot queda "atado y bien atado".

El  Decret  de  direccions  és  la  cirera  del  pastís  amb  què  ens  han 
obsequiat,  durant  els  darrers  quatre  anys,  el  Sr.  Maragall  i  la  seva 
(nombrosa)  nomenklatura d'apessebrats  al  civader  de  Via  Augusta. 
Quatre  anys  que  s'han  caracteritzat  per  una  política  irracionalment 
agressiva  contra  el  professorat,  el  malbaratament  de  recursos,  la 
demagògia  més  barroera,  el  creixements  de  càrrecs  de  confiança  i 
"enxufats" diversos, el retall salarial al professorat i una LEC que, lluny de 
ser la solució, és ella mateixa el problema. Tot recordant Grouxo Marx, 
podríem dir que amb Maragall, l'ensenyament públic català ha anat del no 
res fins als més alts cims de la misèria. I ara vol acabar la seva obra.
Igual que aquell que es pensava que ho deixava tot "atado y bien atado" 
-del  qual  Maragall  n'ha  copiat  també  altres  coses,  com  ara  els 
nomenaments a dit- el nostre futur exconseller ha decidit morir matant i 
seguir fulminant-nos a base de decrets autocràtics. "Pa lo que me queda 
en el convento" deu haver pensat...

ASPEPC·SPS vol manifestar, una vegada més, el seu absolut rebuig a la 
política del Departament i  a aquest decret de direccions que finalment 
apareix. Un Decret que, igual com ja hem fet amb el d'Autonomia de 
Centres,  impugnarem  davant  dels  tribunals  de  justícia perquè, 
segons entenem, hi ha aspectes que no s'ajusten a l'ordre legal vigent i 
perquè, malgrat que li pugui doldre a Maragall, encara estem en un estat 
de dret. La Justícia tindrà l'última paraula.

ASPEPC: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel: 93 317 02 37. SPS: C/ Ausias March, 26, 3r. 08010 Barcelona. Tel: 93 317 60 86.
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