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Sessió 8 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presideix Antoni 

Morral i Berenguer, acompanyat de la vicepresidenta, Jéssica Albiach Satorres, i la secre-

tària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Gemma Geis i Carreras i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà, i Carles Riera Albert, pel S. P. 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el portaveu nacional de la Unió Sindical de Treballadors de 

l’Ensenyament de Catalunya, Ramon Font Núñez i el secretari general de la Intersindical - 

Confederació Sindical Catalana, Carles Sastre Benlliure.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Ca-

talana davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (tram. 357-00217/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 

l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Ramon Font, portaveu nacional de la Unió Sindical de Treballa-

dors de l’Ensenyament de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 

l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 357-00429/12). Comissió d’In-

vestigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Com-

pareixença.

El president

Molt bé, bon dia. 
Benvinguts i moltes gràcies per atendre la sol·licitud de compareixença a aquesta 

comissió d’investigació. Sentiu-vos com a casa vostra, eh?
Tal com hem convingut, tant el representant de la Intersindical, el senyor Carles 

Sastre, com el senyor Ramon Font, en representació de la Unió Sindical de Treballa-
dors de l’Ensenyament de Catalunya, tindran un quart d’hora –cadascun de vosal-
tres– per fer una primera exposició sobre el que considereu que han estat els efectes 
de l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola en l’àmbit de la vostra 
entitat, eh?

I, després, doncs, els grups parlamentaris que estan presents a la comissió d’in-
vestigació, en un període de cinc minuts, tindran..., us faran les preguntes que con-
siderin oportunes. I vosaltres, posteriorment, doncs podreu respondre-les.

Si en el cas d’aquest debat hi hagués alguna qüestió que consideréssim que quedés 
pendent, doncs faríem una altra ronda, d’acord? 

Compareixença d’una representació de la Intersindical - Confederació 
Sindical Catalana

357-00217/12

En l’ordre que vosaltres vulgueu, doncs ja teniu l’ús de la paraula.

Carles Sastre Benlliure (secretari general de la Intersindical - 
Confederació Sindical Catalana)

Bé, tiro jo i ja està, no? (Veus de fons.) No passa res. 
Bé, gràcies per la invitació. I una mica voldria començar fent una reflexió, i és que 

tornem a estar parlant una altra vegada del 155. És a dir, estem en el 155 que no passa, 
per dir-ho així, eh? Estem en campanya electoral i el 155 torna a estar, si més no, en 
boca d’alguns. Per tant, sembla com si fos una assignatura, diguem-ne, que no es va 
aprovar en el seu moment i que està una altra vegada –una altra vegada– a sobre de la 
taula.
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La impressió de que torna a estar a sobre de la taula és que, de fet, el 155, tal com 
es va aplicar, no va tenir els efectes esperats. I el que s’està, sembla ser, replantejant és 
una altra vegada el model d’estat, el model autonòmic i un procés de recentralització 
a l’Estat espanyol. Jo diria que una mica..., la situació és una mica en aquesta línia. 

I torna a aparèixer una altra vegada l’agenda oculta, que és tema Exterior, tema 
Mossos, tema comunicació, tema ensenyament..., i una altra vegada el discurs de la 
por. És a dir, aquells elements que per a l’Estat podrien ser susceptibles de ser eines 
de cara a un procés sobiranista, doncs cal anar-los drenant, cal anar-los limitant, cal 
anar-los coartant, i l’Estat recuperar terreny des d’aquest punt de vista i reformular 
una altra vegada l’Estat en aquests termes.

Per tant, estarien, penso, amb una intenció d’una revisió del que seria un poder 
constitucional. Penso que el context va una mica per aquí, les tendències van una 
mica per aquí. 

Per nosaltres també és evident que la legitimitat del 155, tal com es va imple-
mentar, és més que dubtosa. És a dir, no..., per més que llegim el text constitucional, 
l’article 155, no entenem, de cap de les maneres, com es fa aquesta mena d’aplicació. 
O sigui, és demanar o fer que les autonomies, administracions locals compleixin les 
lleis. No implica, doncs, l’eliminació o la substitució, la dissolució de parlaments i go-
verns, i molt menys la convocatòria d’eleccions. Convocar eleccions és prerrogativa 
del president de la Generalitat, fins que no es digui el contrari. Per tant, entenem que sí 
que hi ha una situació de vulneració del mateix ordenament jurídic constitucional, no?

El mateix 155 conté una trampa, per dir-ho així, una perversió, i és que, si eli-
mines les institucions o elimines el govern i el parlament, els mecanismes de defen-
sa de les mateixes institucions queden tocats. Per tant és un joc, diguem-ne, amb un 
cert element de perversió realment important.

Què passa durant els set mesos d’aplicació del 155? I una mica doncs amb l’ex-
periència de l’àmbit sindical, administracions, etcètera. La sensació que hi ha o que 
tinc jo, bàsicament, i que comparteixo amb altres companys del sindicat, és que la 
intenció, o sigui, l’Estat en aquell moment no és conscient de la complexitat i de 
la grandària que té una administració com la Generalitat. 

La percepció que tenim és que es pensen que amb una intervenció puntual, des de 
dalt, allò de «venga usted y despache conmigo», es pensen que això pot..., poden ges-
tionar i intervenir la Generalitat des d’aquest punt de vista. I, realment, es troben que 
durant aquells anys de Generalitat i de fer Administració, el monstre, per dir-ho així, 
és excessivament complex, és excessivament gran i hi ha alguna cosa que se’ls escapa 
de les mans.

En frase d’algun alt càrrec, parlant amb ell sobre un tema concret d’un altre àm-
bit, m’acaba dient, diu: «Al final, hem pactat no fer-nos mal.» És a dir, la idea ini-
cial de Madrid, del Govern espanyol és de poques..., una visió, per dir-ho així, molt 
casernària del que és la política de l’Administració, eh?: canvies unes determinades 
peces a dalt i aquestes peces a dalt faran que la resta segueixi. I això, en el cas de la 
Generalitat, penso que no va funcionar. Per la qual cosa, entenc que tampoc tenien 
consciència clara de, realment, la complexitat de l’Administració a Catalunya. Jo 
crec que això és un element a tenir en compte.

Val a dir que les coses s’aprenen. Per tant, el que no sabien el 2017, ara, jo diria 
que ho saben a bastament. Per tant, un canvi de perspectiva, de xip, penso que és 
important.

Es cessa el Govern, es dissol el Parlament, es dissolen vint organismes, entre ells 
el Diplocat i les delegacions exteriors. Les delegacions exteriors..., això implica no 
només el tema dels acomiadaments del personal, sinó les indemnitzacions degudes, 
la liquidació dels contractes de lloguer, etcètera. Però això està en els informes, tam-
poc no cal redundar en això.

Tornem a un dels temes de l’agenda oculta. Tema Exteriors, un dels temes im-
portants. Des d’un punt de vista sindical, econòmic, entenem que estem en una 



DSPC-C 234
2 d’abril de 2019

Sessió 8 de la CIACE  5 

economia globalitzada, per tant el fet de que Catalunya tingui representants en de-
legacions exteriors, més enllà del fet de l’element institucional polític, té un element 
econòmic important. Per tant, sí que hi hauria, entenem una certa afectació respecte 
al futur productiu, industrial, etcètera, de Catalunya.

Es paralitzen quaranta-sis iniciatives legislatives. Com he dit abans, si intervens 
les institucions i les dissols, la capacitat de resposta de les institucions et queda ab-
solutament minvat, o sigui, et queda anul·lat.

Al Tribunal Constitucional, no es poden fer recursos; tema mestres, delictes 
d’odi..., el Govern no hi pot reaccionar perquè, en definitiva, són els mateixos que 
estan fent el mateix joc. I sí que hi ha una anècdota, per mi, que té la seva importàn-
cia perquè reflecteix ben bé la realitat, i és el cas de Sixena. 

Quan es fa el trasllat de les obres de Sixena, estic a Lleida, i estic en àmbits 
de l’Administració per temes purament sindicals, d’acord? Llavors, la situació a 
Lleida, en aquells moments, és pràcticament..., bé, faig un tuit al matí que és de 
«Good morning, Vietnam», perquè realment hi havia l’helicòpter posat allà, que 
dius: «Això és una situació absolutament de...», semblava una situació prebèl·lica 
absolutament. Rambla Aragó absolutament presa per Mossos d’Esquadra. A nivell 
de població, bastanta indignació, més que res per impotència de dir: «Bé, que està 
passant?» I conscients de que es va fer així perquè la Generalitat..., o sigui, que, de 
fet, és el mateix ministeri que intervé la Generalitat qui facilita que les coses es fa-
cin així.

Des del punt de vista de les administracions, en aquest moment, perquè, casual-
ment, estava fent visites a centres de treball de l’Administració, la situació d’indig-
nació era absoluta. O sigui, l’activitat, als centres de treball de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, aquell dia al matí estava sota mínims, perquè estaven més 
pendents del que estava passant al carrer i de la indignació del que passava al carrer, 
que no pas del dia a dia de la feina. 

Jo penso que això és bastant il·lustratiu dels efectes del 155. I, en aquest cas concret, 
perquè acaba generant una situació d’indefensió i de por en els treballadors. Jo crec 
que aquest és un element a tenir en compte.

Segueixo amb el memorial de greuges: 234 persones cessades, d’acord? Afecta-
ció econòmica? Bé, això doncs està tot publicat, tampoc no aniré jo ara aquí a re-
dundar amb coses que estan explicades.

Bé, hi ha l’altre tema, que són les contractacions de manera dubtosa. Bàsicament, 
penso que hi ha el tema de Indra, no és menor que Indra estigui participada per l’Es-
tat i que sigui l’empresa a qui se li acaba adjudicant serveis del CTTI. Jo penso el 
CTTI era un dels nuclis importants, diguem-ne, d’intervenció. I la contractació, di-
guem-ne, potser dubtosa, sembla ser, o discutible d’Indra doncs va en aquest sentit, 
d’intentar minar o intentar controlar situacions que, en principi, per l’Estat podrien 
ser no massa controlables. Tot aquest procés..., bé, neteja, seguretat privada, tornem 
a estar en la mateixa història. Sanitat, obres públiques, hi ha contractacions que 
sembla ser que no són del tot correctes. Però, de fet, qui manava en aquell moment 
era el Govern de Madrid, per tant, doncs..., diguem que es van posar les peces en 
funció dels seus interessos polítics i financers, no?

En el fons això a què acaba afectant? Doncs, bé, les decisions van dependre di-
rectament de ministeris; això vol dir fer informes, vol dir traduir, vol dir molts viat-
ges de càrrecs intermedis, alts a Madrid per despatxar cada setmana –això sí que ho 
he viscut, vull dir que el tema aquest sí que l’he vist directament.

I, òbviament, això el que planteja és una situació d’inseguretat important a l’hora 
de prendre decisions en l’àmbit de l’Administració a Catalunya. Jo crec que aquest 
element d’inseguretat és important perquè mai sabies exactament o mai sabien exac-
tament com acabarien les coses. Penso que aquest és un element important també.

En el cas de l’àmbit laboral, jo penso que sí hi ha una afectació en el tema de 
negociació col·lectiva, i bàsicament hi havia el tema de mestres, però això ja suposo 
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que el Ramon ho té més clar que no pas jo com afecta el tema. Per tant, tot el que 
era negociació col·lectiva, el tema relacions laborals, condicions de treball queda pa-
ralitzat, bàsicament, doncs perquè no hi ha interlocutor. Crec que aquí sí que hi ha 
una afectació important del tema, diguem-ne, del 155 a l’àmbit laboral.

Ens consta també que s’endarrereixen expedients, tot això està publicat. A Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, uns quatre-cents expedients de contractació afectats. 
Això, bàsicament, afecta a Tercer Sector i als centres especials de treball. El pro-
blema en aquell moment als centres especials de treball, bé, als centres especials 
de treball, en principi, és treball de..., o sigui, empreses o associacions, normalment 
fundacions, que treballen amb disminuïts. Part del salari ve de pressupostos, ve de 
les transferències de la Generalitat. Quan això es bloqueja, el problema que hi ha és 
que no es poden pagar les nòmines. És a dir, un retard, en el cas dels centres espe-
cials de treball, implica un bloqueig de les nòmines.

Què implica això? Doncs implica que entitats o empreses amb poca capacitat 
financera han de recórrer al mercat bancari per poder pagar les nòmines, i això té 
un cost d’interessos que després no pots repercutir. Per tant, aquí sí que va haver-hi, 
penso, un impacte important. Ja dic, Tercer Sector, en general, i molt especialment 
els centres especials de treball, perquè una part de la nòmina és via transferència, o 
sigui, està subvencionada. I jo crec que l’afectació és bastant important.

Faig un incís. És el mateix problema que tenen ara amb l’increment del salari 
mínim a nou-cents euros, d’acord? O sigui, el salari mínim l’apuges, d’acord? Molt 
bé. Però tampoc no es fa la transferència de fons perquè la part proporcional que 
l’Administració subvenciona dels salaris complementin o arribin a aquesta situació.

Per tant, tenim un problema en els centres especials de treball, perquè tenen difi-
cultats en gestionar l’increment del salari mínim, tenint en compte que no s’ha aprovi-
sionat de cap manera. És a dir, és allò que en dirien «disparar con la pólvora del rey». 
És a dir, apujo el salari mínim, d’acord, molt bé, però no assumeixo la responsabilitat 
parcial de la part que em pertoca quant a la part salarial que ve subvencionada. Això 
planteja un problema, penso, bastant important al sector. Estem parlant d’empreses 
amb treballadors disminuïts. Hi ha empreses que són, diguem-ne, lucratives –alguna 
de Florentino Pérez, d’acord?; a l’Ajuntament de Barcelona hi ha una contractació, 
etcètera, en aquest sentit, perquè, clar, és un centre especial de treball, malgrat tot– i 
hi ha empreses o entitats que sí que són, diguem-ne, de caire social. Llavors, jo diria 
que aquí sí que es poden discernir dos tipus d’empreses. 

Sobre la pràctica, què passa? –estic sortint del tema però és un tema també..., 
vull dir, que ja ho sé, que surto de la foto, no? Què passa? Doncs que les empreses 
lucratives estan treballant amb treballadors amb disminució del 33 per cent, d’acord? 
I les no lucratives, les socials estan treballant amb treballadors doncs que passen del 
33: 66, etcètera per cent. Per tant, estem creant una situació molt irregular. Amb una 
segona derivada, i és que, per exemple, el cas de Clece –que és Florentino, si no ho 
recordo malament– està competint amb convenis de neteja, o sigui, amb contractes 
de neteja. Llavors, estàs competint al mercat amb concessions de neteja d’adminis-
tracions públiques amb una situació finançada per la mateixa Administració –estem 
parlant d’un centre especial de treball– i, a més a més, fas trampa, perquè estàs ju-
gant amb les ràtios mínimes de disminució. Jo crec que aquí hi ha un problema de 
competències deslleial. Bé, és un afegit.

Bé, jo crec que això és, més o menys, el que per part meva..., el que volia dir. Sí 
que hi ha una afectació del 155. Els sectors més desafavorits són els que prenen més 
mal; la gestió s’alenteix; es trasllada la inseguretat i jo diria la por a molts àmbits 
de l’Administració dels treballadors públics i una mica la sensació..., vull dir, com 
allò que deia al començament, que, vist el comportament del que està fent la Jun-
ta Electoral Central, amb l’entrada de la policia a universitats, escoles i centres de 
l’Administració... Quan van entrar al Departament de Treball fa potser una setmana 
o quinze dies, va resultar que jo hi era i vaig veure tota la situació i dius: «Home, 
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quin sentit té?», doncs, perquè, de fet, l’ombra del 155 és allargada i jo diria que no 
ens l’hem acabat de treure de sobre.

I ho deixo aquí. Passo la paraula al Ramon.

El president

Gràcies, senyor Sastre. 

Compareixença de Ramon Font, portaveu nacional de la Unió Sindical 
de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 

357-00429/12

En aquest cas, la USTEC...

Ramon Font Núñez (portaveu nacional de la Unió Sindical de Treballadors 
de l’Ensenyament de Catalunya)

No sé si seré tan disciplinat com el Carles amb el temps i parlaré d’Ensenyament, 
òbviament, que és el tema que ens ocupa a nosaltres normalment, no?

Bé, el 155, no cal que us ho expliqui, comença el 27 d’octubre. El 30 d’octubre, 
dilluns, hi ha una conferència sectorial de consellers d’Educació de la resta de l’Estat, 
en la qual es discuteix quin ha de ser el sistema d’oposicions. Doncs penseu que di-
lluns al matí Íñigo Méndez de Vigo ja estava fent de conseller d’Educació de la Gene-
ralitat i justament en un tema que ens preocupa prou, que és com és l’accés a la funció 
pública, el tema de les oposicions.

Hi havia un empat de vuit comunitats que no eren del PP amb vuit que eren del 
PP, que no volien la prova, cap prova eliminatòria dins del procés opositor, i l’Íñigo 
Méndez de Vigo fa servir el vot de Catalunya per desempatar, diguéssim, el vot i 
diu que les proves han de ser eliminatòries. I ara, aquest any s’estan fent processos 
selectius i les proves són eliminatòries i, per tant, la part memorística, de lloro, que 
no té cap sentit per la feina que fem, et pot descartar del procés opositor. I això és un 
problema sobretot tenint present que estem al 40 per cent d’interinatge a Catalunya, 
una cosa..., crec que insostenible, que esperem que s’arregli.

Nosaltres, òbviament, defensem un accés diferenciat, perquè entenem que, una, 
pels drets dels treballadors i treballadores que tenen la vida muntada en aquest sentit 
i, l’altra, pel malbaratament de capital social que tenim si fem fora gent que té expe-
riència, sense saber què estem entrant dins del sistema. Llavors, és clar, una prova 
que potser una rata de biblioteca... –si em permeteu l’expressió–, però que després 
no sap què fer allà dins de l’aula, no ens serveix.

Paral·lelament –segueixo avançant una mica en el temps–, s’obre un formulari de 
Societat Civil Catalana i es comencen a obrir denúncies sobre el que seria adoctri-
nament d’alumnes. Llavors, per nosaltres, clar, justament l’adoctrinament és quan un 
Estat diu què és exactament el que s’ha de fer, el que s’ha de transmetre a l’alumnat 
i tothom ho segueix al peu de la lletra; això és el que han fet sempre els estats to-
talitaris. Nosaltres defensem la pluralitat, defensem la llibertat de càtedra, agafant 
ple sentit en moments tan durs com aquests, perquè entens que quan van entrar la 
llibertat de càtedra a la Constitució espanyola era perquè anaven policies a les aules 
a veure què deien els docents, no?

Llavors, nosaltres voldríem portar a terme una reflexió. La cosa es va fer prou 
gran i estem parlant d’unes cent cinquanta denúncies que afectaven a cinc-cents do-
cents, com va dir Enric Millo, que, per nosaltres, això era una purga de professorat 
clarament. Ell, en els últims moments del 155 està dient que això s’ha de denunciar, 
que s’han de depurar responsabilitats per via administrativa o penal, no?, fins i tot. 

Aquí ens agradaria constatar que nosaltres tenim un marc legal a Catalunya, que 
és la Llei d’educació de Catalunya, que quan sents determinats discursos que volen 
aplicar un 155 que duri en el temps, indefinit, doncs tenen un instrument perfecte. 
Per què? Doncs, perquè amb la LEC i amb els decrets que la desenvolupen –l’auto-
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nomia de centre, però sobretot els que m’interessa aquí remarcar són el de direcció 
i el de plantilles– és tan senzill quedar-se amb el sistema educatiu com que el se-
cretari general es canvia –que és una cosa que no es va fer en l’altre 155–; es posen 
els directors dels serveis territorials que t’interessi; els directors dels serveis terri-
torials tenen una importància cabdal amb la selecció de direccions de centre, i les 
direccions de centre cada cop tenen més poder per contractar professorat, amb la 
qual cosa és tan senzill com tenir el carnet d’un partit per treballar a l’Administra-
ció. Ho dic perquè estiguem preparats. Jo no sé què passarà el 28 d’abril, però hem 
fet un monstre que en determinades mans... Nosaltres no volem que estigui en cap 
de les mans.

O sigui, entenem que la selecció de professorat ha de ser per igualtat, mèrit, 
capacitat i transparència, i no amb el dit, que nosaltres diem: «A dit, no». No cal que 
us expliqui als partits polítics el que s’ha fet a l’Administració municipal a l’hora de 
contractar gens, perquè és evident que ajuntaments que han estat molts anys d’un 
partit han contractat molta gent d’aquell partit, i ajuntaments que han estat molts 
anys d’un altre partit han estat amb molts contractats d’altre partit. Això no passava, 
a l’ensenyament era inviable i ara tenim un instrument que ho permet.

Si –del 155– el que els mitjans diuen el «trifachito», que tots estan dient que vo-
len aplicar un 155..., només han d’aplicar la Llei d’educació de Catalunya en el seu 
interès perquè el 155 s’apliqui, eh? I intentar controlar una cosa tan incontrolable 
com són la quantitat de centres educatius dispersos en el territori que hi ha, que és 
una cosa... L’altre dia hi va haver eleccions sindicals i votàvem 80.887 docents, no? 
Llavors, estem parlant d’una quantitat molt gran. Això és molt difícil de sotmetre, 
però amb un instrument que et permeti canviar una estructura piramidal amb la ma-
teixa quadriga, l’única cosa que has de fer és que agafi les regnes una altra persona 
i la cosa tira amb el mateix sistema.

Això crec que és important remarcar-ho, perquè poden venir mals temps i nosal-
tres vam denunciar això, era un dels riscos que dèiem de la politització de l’ensenya-
ment en el sentit més negatiu del terme, en el sentit que sigui l’Estat qui controli el 
sistema i, per tant, que adoctrini, que és, justament del que se’ns acusa, el que volen 
fer: adoctrinar, volen que tothom només entengui un marc legal, un marc jurídic, 
unes relacions de poder i que tot quedi com està i que siguem uns transmissors d’una 
idea que podem no compartir. 

Si seguim avançant en el temps una mica, perquè estem al 17 de novembre, 
que és quan nomenen el senyor Miquel Mateo director general de Centres Privats 
i Concertats, en ple 155. Aquest senyor era secretari general d’Escoles Cristianes i 
el moment no és aleatori, el moment és que s’han de renovar els concerts d’infantil, 
d’ensenyament de l’ESO i d’ensenyament postobligatoris.

Llavors, el 27 de novembre anem a Brussel·les, la USTEC, i parlem amb la Clara 
Ponsatí, que era la consellera d’Ensenyament, encara no havia dimitit, i ens diu que 
aquesta persona, abans del 155, ja li havien posat sobre la taula la seva candidatura. 
Clar, el 155 què vol? Les empreses que marxen de Catalunya amb el 155, què volen? 
Volen que siguem espanyols, volen que siguem de la Unió Europea i volen que els 
fem els serveis de la classe obrera de la Unió Europea. Per a això, què necessites? 
Doncs, en un país de petita i mitjana empresa necessites una classe mitjana que porti 
els negocis i una classe obrera que sigui carn de canó, que treballi per quatre duros, 
que treballi sense drets laborals i, si pot ser, calladeta, sense muntar sindicats ni re-
ferèndums, ni oposicions a campanyes bèl·liques ni res que s’assembli..., si pot ser 
calladeta, millor.

Llavors, jo no sabria fer-ho millor. O sigui, si a mi em diuen com pots fer aquest 
model de societat polaritzada, on hi hagi unes persones que portin els negocis i una 
gent que l’única cosa que faci és ser competitiva amb salaris barats i amb flexibilitat 
laboral, que diu la patronal, jo no sabria fer un sistema educatiu millor per complir 
aquesta escomesa. Has de fer un sistema segregat.



DSPC-C 234
2 d’abril de 2019

Sessió 8 de la CIACE  9 

I aquí nosaltres notem una col·laboració, com us deia, entre el que va quedar al 
departament, que romania del que havia estat històricament el departament des dels 
anys 80, amb l’Administració del 155 i amb les elits aquestes que volien controlar el 
procés i que van marxar del país amb el 155. Jo aquí voldria aportar aquesta refle-
xió, perquè, bé, crec que s’ha de tenir present.

Llavors, ens plantaríem al gener –ja sabeu com va això, no cal que us ho expliqui, 
ho sabeu molt millor que jo–, el Govern de l’Estat fa tots els mecanismes per prorro-
gar els pressupostos de la Generalitat, la qual cosa no deixa de ser un drama, perquè 
en sis anys de creixement econòmic, tres pressupostos prorrogats que portem, òbvia-
ment, afecta els serveis públics i més a un que segons la Llei d’educació de Catalunya 
ha de tenir el 6 per cent de finançament del PIB i amb prou feines té un 2 per cent.

Llavors, nosaltres vam signar amb l’Administració el 31 de gener del 2017 un 
acord que deia que, en funció dels pressupostos del 18 i del 19, nosaltres recuperarí-
em una segona hora lectiva que se’ns va retallar. Això només costa 45 milions d’eu-
ros en el pressupost de l’any en curs, per exemple, que seria el cas d’aquest.

Després de les retallades, per estar a la mateixa capacitat de servei que teníem 
el 2010, necessitaríem set mil docents. Això, en el trimestre que va del setembre al 
desembre, costa poc més de 100 milions d’euros. Vull dir que és una vergonya que el 
155 afectés això, però també és una vergonya que totes les expectatives que s’havien 
generat per quan s’acabés el 155 s’han vist frustrades. Hem hagut de fer una vaga el 
29 de novembre i estem preparant més mobilitzacions, i estem parlant d’això, de 100 
milions d’euros per estar a la mateixa capacitat de servei que teníem l’any 2010 en 
funció del creixement de l’alumnat i d’altres usos que s’han donat a l’horari lectiu.

Llavors, això crec que també ens hauria de fer reflexionar, perquè el 155 va ser 
un problema, però per nosaltres també és un problema la sortida que s’ha fet del 
155. Hi ha instruments, si no està prou madura la cosa perquè us entengueu en els 
pressupostos, la classe política no està prou madura per fer això... –em sap greu que 
parli com si fos un professor–, doncs el decret llei, per exemple, és un instrument per 
arreglar les coses, eh? Ara em sento una mica com si estigués a classe, potser que 
me’n torni (l’orador riu), perquè seria més el meu lloc... 

Llavors, l’altre tema, si seguim avançant en el temps, seria el que es dona el 16 de 
febrer, quan Íñigo Méndez de Vigo diu que pot posar una casella perquè les famílies 
que vulguin triïn el castellà i, per tant, segregar no només per classe social, que és 
el sistema que tenim, i per sexe, recordem que es van prorrogar els concerts fins i 
tot dels que havia dit el Parlament de Catalunya que no s’havien de prorrogar, que 
són els que fan una segregació de gènere –les dones i els homes–, d’aquestes escoles, 
que n’hi ha setze, no?, que reben 30 milions d’euros l’any, això també va passar. Ara 
volien també que hi hagués una segregació per llengua i crec que aquí la societat 
catalana sí que va tenir una reacció immediata des d’aquell dijous. 

Nosaltres mateixos vam dir: «Mireu, recordeu el que va passar a les Illes Bale-
ars el 13? Doncs, apunteu-vos-ho, perquè la cosa anirà igual.» O sigui, allà van treu-
re el TIL, van fer caure un Govern..., «vosaltres mateixos, ja sabreu on us poseu.» 
I va ser tota la societat que va fer una reacció crec tan gran que, curiosament, el 20 
de febrer el Tribunal Constitucional crec que intenta posar fre al tema i fa una sen-
tència que diu que el plurilingüisme és competència de les comunitats autònomes, 
responent a un recurs de la Generalitat de Catalunya, que havia posat, i que crec 
que no és casualitat que després del Consell de Ministres del divendres, el dimarts 
ja estiguin dient que per aquí no; fins i tot el Tribunal Constitucional. Crec que això 
sí que va ser una bona resposta que vam fer i també n’hem de prendre nota per si 
hi ha més 155, que evidentment ens hem de plantar, no?, en algun moment ens hem 
de plantar.

Una altra expectativa que es veu frustrada però. S’acaba el 155 i el Govern de la 
Generalitat treu, el 23 d’octubre, el famós document de model lingüístic, el model 
lingüístic que preveu un retrocés del català a l’escola i que no fa res pels llocs on el 
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català a l’escola no està implantat –no ens enganyem, a secundària és bastant gene-
ralitzat en alguns llocs–, i no fa res per esmenar això.

Llavors, aquí el 155 era un problema, però el post 155, doncs, tampoc ens ha sa-
tisfet massa. Crec que això també seria bo constatar-ho.

I bé, per últim, com deia en Carles, el 22 de març entren els Mossos d’Esquadra 
a tots els centres educatius, entren a llocs que no són col·legis electorals, a espais que 
no són públics, a sales de professorat, traient cartells de males maneres, i lògicament 
això amb el 155 ens hagués posat molt en contra, però lògicament també sense el 
155 ens hi posa. 

Gairebé com el Carles Sastre, no? M’heu dit un quart d’hora...

El president

T’has ajustat molt bé. Moltes gràcies.
Ara passem el torn al grups parlamentaris i, en primer lloc, per Catalunya en 

Comú Podem, la Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Bé, moltíssimes gràcies per la vostra assistència a aquesta Comissió d’Investiga-
ció del 155 i no només per la vostra assistència, sinó també per tota la feina que feu 
com a representants dels treballadors i de les treballadors, i també per la defensa 
de l’autogovern de Catalunya, especialment també en estos mesos dels quals estem 
parlant.

Faré com dos blocs de preguntes diferenciats. El primer el faria al senyor Sastre.
En primer lloc, m’agradaria saber..., vostè ha parlat de l’impacte econòmic, 

dels centres especials de treball, dels cessaments de contractacions dubtoses, però 
m’agradaria saber si els serveis públics bàsics que ofereix la Generalitat també es 
van veure afectats durant l’aplicació del 155. La segona qüestió..., ho dic perquè 
també s’ha parlat de com va afectar, per exemple, la renda garantida de ciutadania, 
el desplegament del decret i, per tant, si hi ha algun exemple més en aquest sentit.

La segona qüestió que se’m plantejava, també s’ha parlat bastant de si hi havia 
hagut pressions perquè diverses empreses traslladaren les seues seus. No sé si vos-
tès han tingut notícia d’aquest tipus de pressions cap a empreses per a traslladar les 
seus.

La tercera qüestió que se’m plantejava era si encara ara continuem arrossegant 
els efectes de l’aplicació del 155 més enllà de l’evident, que és un judici que no 
s’hauria d’estar produint, més enllà de la situació de bloqueig polític que estem vi-
vint, però si en l’Administració continuem arrossegant els efectes de l’aplicació.

I per últim, al senyor Sastre, també m’agradaria preguntar-li..., vostè ha dit que 
l’ombra del 155 és allargada, estem veient com diversos partits de dreta i d’extre-
madreta estan amb l’amenaça constant d’una aplicació permanent del 155. Per nos-
altres, si ja la primera va ser inconstitucional, i per això vam presentar un recurs 
davant del Tribunal Constitucional, en aquest sentit, veiem que aquesta aplicació 
permanent ja seria una reforma de la Constitució per la porta del darrere i moltes 
vegades sembla que seria fins i tot més dura que la que va ser. M’agradaria saber 
quina és la seua opinió en aquest sentit. 

I al senyor Font, també abans que res donar-li les gràcies, perquè com a sindicat 
estan defensant un model d’escola catalana pública, que per a nosaltres és un model 
d’èxit i és el que ha de continuar.

Ha parlat de les falses acusacions d’adoctrinament, del formulari que es va obrir 
per part de Societat Civil Catalana. Hem vist durant aquestos mesos que també han 
continuat algunes denúncies. M’agradaria saber quina és la situació a hores d’ara, 
perquè vostè havia parlat de cent-cinquanta denúncies, de cinc-cents docents. No sé 
si aquestes denúncies falses d’adoctrinament han continuat i quin és l’ambient ara 
mateix a les aules, perquè, com vostè comentava també, una vegada despertes el 
monstre després no hi ha qui el calme, no?
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També ha parlat que el perill del 155 permanent està ahí, que no estem blinda-
des, perquè davant d’una LEC que té, a més, el decret de plantilles i el decret de 
direccions, l’aparell educatiu públic podria quedar en mans precisament d’aquelles 
que estan executant el 155. Entenc que aquesta reflexió li han plantejat al Departa-
ment d’Educació, perquè és un perill que és real, i no sé si han obtingut algun tipus 
de resposta en aquest sentit, perquè més enllà de si ens pot semblar bé en unes con-
dicions normals, quotidianes, el decret de plantilles o el decret de direccions, que 
això seria un debat per a la Comissió d’Educació, en el cas de l’aplicació del 155 sí 
que hi ha un perill real de perdre aquesta competència educativa que ens pertoca, i 
de com es podrien purgar professors i posar-los al servei d’una determinada ideo-
logia.

També ha comentat –i és cert–, que durant el 155 es van renovar els concerts 
educatius de les escoles que segreguen per sexe, i no només d’aquestes sinó de la 
resta. També és cert que al final sembla que se li estan tirant les culpes d’aquesta 
renovació al ministeri, però és la tònica habitual que anàvem veient al Departament 
d’Educació durant les anteriors legislatures.

I també ha parlat de la casella del castellà com a llengua vehicular a l’escola. 
M’agradaria saber si ara mateix tenim blindat que això no puga tornar a passar. 
Vostè ha parlat de la sentència del Tribunal Constitucional. M’agradaria saber com 
queda.

I per últim, sí que m’agradaria una reflexió molt general del model d’escola pú-
blica catalana. Per nosaltres és un model d’èxit, amb tots els seus defectes i les seues 
virtuts, que jo crec que hem de seguir millorant, però sí que m’agradaria també que 
ens comentés què hem de fer per blindar-la no només davant l’amenaça del 155, sinó 
també dels efectes, que un dels efectes també és la situació de bloqueig polític que 
tenim ara mateix i que no podem revertir aquesta dècada d’austeritat i de retallades 
que està patint l’escola pública. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, en nom del a CUP, en Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia. Moltes gràcies per la seva compareixença i tam-
bé moltes gràcies per la tasca que fan i per la tasca que van fer durant el 155 com a 
sindicats, defensant els serveis públics, demanant a tot el cos de treballadors i tre-
balladores públiques que malgrat les amenaces i la repressió mantinguessin la seva 
fidelitat i lleialtat als serveis públics, a les polítiques públiques i a la ciutadania a 
través dels diferents serveis, recursos i institucions públiques. I moltes gràcies per 
ser un mur, per ser un bastió de defensa de drets civils, de drets polítics, de drets 
sindicals, malgrat viure temps molt difícils, i malgrat que això els situï, com a sin-
dicats i com a persones, en el punt de mira de l’Estat i la repressió. Per tant, moltes 
gràcies per la dignitat i la valentia de defensar en temps difícils els serveis i els drets 
dels treballadors i treballadores.

Bé, una primera pregunta, qüestió o reflexió que voldria compartir amb vostès 
és la següent: per què l’escola catalana, per què l’ensenyament públic català, mal-
grat la voluntat expressa, manifesta i explícita de l’Estat d’intervenir-la, com de fet 
segueix estan sobre la taula –i així ho veiem en aquesta campanya electoral de cara 
al 28 d’abril, és el posicionament de molts partits que poden ser alternativa de Go-
vern en aquests moments a l’Estat espanyol–, per què en aquell context tan altament 
repressiu, com el moment en què s’aplica el 155, l’Estat no s’atreveix a intervenir 
l’escola catalana al mateix nivell que altres serveis públics? És a dir, quines són les 
fortaleses o les potencialitats, o les capacitats que té el nostre sistema públic d’ense-
nyament, la comunitat educativa catalana, per tal de resistir la intervenció del 155? 
Ho dic perquè segurament aquí hi trobarem virtuts, potencialitats, capacitats molt 
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importants i molt positives, que diuen molt a favor de la nostra comunitat educati-
va, i que segurament si existissin en altres àmbits de l’Administració doncs també 
els haguessin fet menys vulnerables a la intervenció del 155. És aquesta reflexió que 
voldria compartir amb vostès.

D’altra banda, durant el 155 i en algun moment també hem pogut reobrir aquest 
debat en aquesta comissió d’investigació, jo crec que es va produir un debat polític 
sobre si el que calia fer era, entre cometes, col·laborar amb l’Administració espanyo-
la que intervenia l’Administració catalana per tal de minimitzar la repressió, però 
també per tal de minimitzar els efectes sobre la ciutadania, és a dir, una actitud de 
col·laboració per tal que els impactes sobre els serveis públics i la ciutadania fossin 
els menors possibles; o bé una actitud d’oposició, de confrontació, de no col·labora-
ció amb l’Estat en el 155, no?

No sabem què hagués passat en aquest segon supòsit, perquè sembla que no va 
ser la tònica general, sinó que es va optar per la primera opció: minimitzar la re-
pressió i col·laborar amb la intervenció de l’Estat per tal de minimitzar els efectes. 
Però tanmateix és una reflexió que vostès com a sindicat m’agradaria que poguessin 
compartir amb nosaltres.

Ho dic perquè si es torna a aplicar un 155, vostès pensen que..., ja sé que és una 
pregunta difícil de contestar, però vostès pensen que l’actitud de l’Administració pú-
blica catalana ha de ser de col·laboració, ha de ser d’aplanar el camí o hauria de ser 
d’oposició, no col·laboració, resistència, confrontació, etcètera? Crec que és clar el 
plantejament.

D’altra banda, m’ha semblat molt interessant el que vostè ha plantejat amb rela-
ció a la vulnerabilitat del sistema escolar català en cas d’un nou 155. I és molt in-
teressant la reflexió que vostè planteja com una suma, una barreja de liberalització 
de, entre cometes, «mercat de treball» professional de l’ensenyament –que aquesta 
és la línia, aquesta és la doctrina global del capitalisme neoliberal, que, vulguis que 
no, acaba també tenint un incidència en el nostre sistema públic–, més un alt grau 
de jerarquització i de pèrdua de democràcia en el sistema escolar... –que, per cert, el 
pujolisme no s’havia atrevit a aplicar, en canvi el postpujolisme, doncs no resistint 
a aquestes onades neoliberalitzadores i, per tant, la idea de crear en certa manera 
un mercat de treball dintre del món de l’ensenyament–, sumat a una jerarquització a 
partir del decret de direccions, etcètera, fa aquesta barreja curiosa de liberalització 
i jerarquització. I com, això, precisament, segurament, contribueix a afeblir aquests 
potencials de resistència o capacitats de resistència que el nostre sistema escolar, la 
nostra comunitat educativa ha tingut fins avui. Vostè ha assenyalat molt bé com això 
ens podria fer vulnerables en cas de l’aplicació del 155 –i ja vaig acabant, president, 
per no allargar-me més.

Molt important la qüestió que també vostè ha assenyalat, de les renovacions dels 
concerts a l’escola concertada. És una de les grans actuacions que fa el ministeri en 
el context del 155. Per tant, diguéssim, no podem dir que el 155 va tenir pocs efec-
tes, no? Perquè, precisament, contra el que havia aprovat el Parlament de Catalunya, 
el ministeri, a correcuita, s’afanya a renovar els concerts, inclosos els concerts de les 
escoles de l’Opus, elitistes, que segreguen per sexe, etcètera. I es nomena un direc-
tor general, no? Ni una cosa ni l’altra, que jo sàpiga, ha estat qüestionada, en aquests 
moments, no? Per tant, ni una decisió ni l’altra han tingut un qüestionament des del 
punt de vista del Govern actual.

Normalment, se’ns diu que els concerts són irrevocables, perquè, si es fes, la jus-
tícia fallaria a favor d’aquestes empreses i, vulguis que no, s’haurien de mantenir els 
concerts. Quina és la seva opinió respecte a això? Creuen que hi ha marge per re-
vocar aquests concerts? O ens hem d’empassar, diguéssim, que certament no siguin 
revocables fins que toqui la propera renovació?

I acabo. El 22 de març, efectivament, els Mossos d’Esquadra fan una actuació 
a les escoles públiques inèdita i que no s’havia produït ni en el 155. En el 155, en 
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aquell context, els mossos no entren a les escoles a requisar, fins i tot llaços liles, 
com va succeir en algun centre, per exemple, al Lluçanès. M’estalvio l’adjectiu, en 
fi, perquè segurament no estem en el lloc adequat per fer certes afirmacions, no?, 
però ja s’ho poden imaginar... 

És a dir, a l’extrem que hem arribat que, en el context posterior al 155, els Mossos 
d’Esquadra entren a les escoles públiques, als centres públics, fins i tot per empor-
tar-se, no només llaços grocs, sinó que tot el que troben per davant. 

Per tant, vol dir que l’ombra del 155 no és una expectativa o un interrogant, és 
una realitat, no? És una realitat. És a dir, hi han línies polítiques actuals, vigents, 
que són un perllongament del 155. 

En aquest sentit, m’agradaria que vostès, si és possible o si és el cas, poguessin 
acabar de matisar una mica més en quins aspectes consideren que el 155, d’alguna 
manera, ha estat interioritzat. Que aquest és el gran èxit de la repressió, eh?, quan 
el repressor ja no cal que actuï perquè el reprimit ha internalitzat el missatge i, per 
tant, diu: «Escolta, ja no cal. Ja me n’encarrego jo mateix», no? 

I això ho podríem estendre, doncs a tota la cultura de la por i de la repressió i, per 
tant, amb la finalitat de generar autocensura, que la repressió del 155 pugui haver in-
tentat generar en els nostres centres públics i, segurament i malauradament, amb un 
cert nivell d’èxit. I com revertir això? Em sembla que també és molt important que 
puguem parlar de com això es pot revertir des de la comunitat educativa i des de la 
funció pública en general. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Per Esquerra Republicana, el senyor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, perquè seré més breu que els que m’han 
precedit i focalitzaré bastant les preguntes. 

Bé, en primer lloc, els voldria agrair la seva compareixença i segon, doncs, home, 
que hagin parlat sense pèls a la llengua, perquè, més enllà d’abordar estrictament 
el que és les conseqüències de l’article 155, també han aportat qüestions d’actualitat 
i matèries que els afecten en el dia a dia de la seva tasca, i de les que prenem nota. 

És a dir, alliçonar-nos, en el bon sentit, en el sentit de que ens hem de posar 
d’acord per mirar de tirar endavant una proposta de pressupostos que atengui les ne-
cessitats reals del nostre poble, en lloc de deixar-nos..., i deixar-nos de discussions 
polítiques que, precisament, no obren en benefici dels nostres ciutadans, no?

Més enllà d’això, he pres algunes notes. Unes notes que serviran per formular les 
conclusions doncs de..., si més no les que presentarem nosaltres, d’aquesta comis-
sió. Però sí que hi ha aspectes que han coincidit amb altres compareixents, no? I, en 
aquest cas, vull..., em remeto al senyor Sastre, quan ha fet la referència que l’Estat 
espanyol no era conscient de l’abast, de la grandària de l’Administració catalana, 
dels serveis que prestava. 

I, llavors, és una pregunta que ja he formulat amb anterioritat, però jo voldria 
saber si, des del seu punt de vista, això comporta, ateses les conseqüències que ha 
tingut, per exemple, en l’àmbit del Tercer Sector, home, que és evident que l’Estat 
espanyol, tot i que sembla ser que feia temps que treballava dissenyant l’operació 
de l’article 155, va obrar d’una manera negligent respecte, en aquest cas, doncs dels 
ciutadans de Catalunya i, precisament, dels més desafavorits, eh? Si a l’hora de pla-
nificar aquesta intervenció, doncs això no va tenir conseqüència o no va preveure les 
conseqüències que podia tenir en àmbits tan sensibles com aquest.

També, jo crec que és bastant indiscutible, però..., amb decisions preses, com 
aquesta de la renovació als concerts, no? Si es va aprofitar una facilitat tècnica que 
preveu la Constitució espanyola, que jo crec que existeix un consens generalitzat 
de que es va fer amb un excés..., si va servir, precisament, per imprimir un segell 
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ideològic a les polítiques que va promoure la Generalitat durant aquest període d’in-
tervenció. 

I no exclusivament pel que respecta a la renovació de concerts; si, en el seu àmbit 
de coneixements, doncs tenen precisament això: si saben de qualsevol decisió que 
s’hagi pres, més enllà d’aquesta de la renovació dels concerts, doncs que tingui aquest 
tint ideològic; com pugui ser –interpreto també– la decisió que es va prendre respec-
te de Sixena, o el vot, la utilització..., com ha dit abans el representant d’USTEC, la 
utilització del vot, no?, en aquesta trobada, entenc que de consellers d’Ensenyament 
de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol..., doncs per utilitzar aquest 
vot per revertir la forma d’accedir a la funció pública. I, precisament, en aquest àmbit, 
què és el que podem fer des del nostre àmbit competencial per mirar de revertir això? 
Perquè el sistema d’accés, estem d’acord amb vostè, no té tant a veure amb un sistema 
memorístic d’aprenentatge, doncs com amb les actituds i les competències amb les 
que pugui comptar el candidat, no? I des del nostre modest àmbit competencial, què 
és el que podem fer per revertir aquestes situacions. 

Per la resta, hi insisteixo, no m’estendré gaire més. Crec que els meus companys 
ja els han fet moltes preguntes que necessitaran molt de temps per respondre. Però 
el que sí que els vull traslladar, des del nostre grup, doncs és tot l’agraïment per la 
defensa de les institucions, que van fer palesa en aquell moment, i que crec que tin-
drà continuïtat al llarg del temps.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Orobitg. Pel Grup de Junts per Catalunya, la Gemma Geis. Dipu-
tada...

Gemma Geis i Carreras

«Merci», bon dia. També doncs intentaré ser breu, tot i que crec que s’han ex-
posat moltes coses i ens han posat molts deures, com a bons professors, no? O re-
flexions, més que deures, no? Perquè podríem discutir de si els deures..., s’han de 
posar deures o no, no? (L’oradora riu.) No vull entrar en aquesta discussió, però, bé. 

Però sí que els agraeixo..., perquè vostès doncs representen sindicats en diferents 
àmbits i vostès, doncs, defensen un model, defensen drets i llibertats, defensen la lliure 
expressió, els drets laborals. I, per tant, doncs, des d’aquest punt de vista, tot l’agraï-
ment a tot. Primer, a assistir avui aquí, perquè, quan vostès parlen del model d’escola 
catalana –llavors em centraré en cada una de les intervencions i en les preguntes–, clar, 
el Partit Socialistes de Catalunya sempre ha estat un partit doncs que havia defensat 
i ha defensat el model d’immersió lingüística. I avui també hagués estat un altre dia 
com el de l’altre dia amb la Taula del Tercer Sector Social, que es van sentir sorpresos 
negativament, doncs perquè el Partit Socialistes, l’altre dia, no assistís a la Comissió 
d’Investigació del 155. Per què? Doncs perquè havia afectat molt greument el Tercer 
Sector, i hi estic molt d’acord amb vostès. 

Doncs avui també és un altre dia, en el qual trobem a faltar el Partit Socialista, 
perquè, escoltant la seva intervenció sobre l’afectació al model d’immersió lingüís-
tica, no?, i al model d’escola catalana amb l’aplicació del 155, hagués estat molt in-
teressant també que avui haguessin estat aquí. Precisament, perquè, per exemple, el 
president Sánchez deia fa poc que tornarien a aplicar aquest 155, no?, que el trobava 
legítim. 

Vostès han fet referència –els juristes que han vingut aquí a la sala també, a la 
Comissió del 155–, que aquest 155 es va aplicar de manera abusiva. El decret del 
155 feia referència a la neutralitat institucional, i aquesta neutralitat, pel que vostès 
han explicat i pel que ens han explicat altres compareixents, no es va produir. Van 
actuar de manera abusiva, no?

En aquest sentit, per enfocar una mica les preguntes, a en Carles Sastre doncs li 
preguntaria, no?, també... Com vostè feia referència a la Taula del Tercer Sector So-
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cial..., és veritat. Jo m’he pogut reunir amb totes les entitats a Girona i conec, doncs, 
quines pòlisses de crèdit van haver d’activar durant l’aplicació del 155, les afecta-
cions laborals.

També li voldria preguntar respecte a aquesta situació de por que van viure els 
treballadors públics durant l’aplicació del 155. Si a vostès els consta que s’obligués 
als treballadors a traduir documentació perquè, arran de la intervenció de l’Estat, la 
poguessin revisar.

Si a vostè li consta que el comitè d’empresa de SEAT a Martorell, doncs va rebre 
pressions per part d’algú perquè l’empresa també es traslladés fora de Catalunya.

I, amb relació a la intervenció de Ramon Font, d’USTEC, doncs, clar, jo recordo, 
al 2012, les declaracions d’en Wert, quan era ministre, deia: «Nuestro interés es espa-
ñolizar a los niños catalanes, que los niños catalanes se sientan tan orgullosos de ser 
catalanes como ser españoles», no? I quan veig aquesta intervenció del 155..., doncs un 
veu aquest pòsit autoritari.

A mi també em preocupen moltíssim aspectes més pràctics que ha assenyalat 
vostè. Quan fan referència a aquest desempat que hi va haver en aquest Consell de 
Ministres, no?, de consellers d’Educació, que, en el cas de Catalunya, doncs hi va 
haver un ministre que, sense cap tipus de legitimitat democràtica, va prendre una 
decisió que desempatava en processos de selecció. Jo tinc companyes que ara estan 
estudiant, i que, per tant, t’expliquen el temari que han d’empollar, quan això vul-
nera l’article 103.1. 

És a dir, els mateixos constitucionalistes... –quan tenim presos polítics i preses 
polítiques i exiliats, que els diuen que han vulnerat la Constitució, i per això estan 
jutjats–, tenim persones que han vulnerat la Constitució amb aquesta aplicació d’a-
quest principi emèrit, que ha passat a aquesta fórmula sense cap tipus de lleialtat. 
I veiem com això es va produir en un abús, bloquejant –això sí que és «bloquejant»–, 
amb total deslleialtat i amb total autoritat, no? Per tant, és aquest monstre de mans 
allargades que vostè plantejava. En els processos de selecció que estan ara vigents, 
doncs veiem aquesta ombra allargada del 155.

Quan vostè ens parlava dels concerts, de la Clara Ponsatí, parlava... A nosaltres 
ens consta també que des del Departament d’Ensenyament, durant aquell 155..., la 
gestió que es va fer en el tema de la casella ens consta que va ser una gestió no de 
col·laboració. És a dir, que hi va haver moltes persones a la conselleria que van, 
diguem-ne, defensar que, en aquest cas, aquella casella..., i en coneixem noms i 
cognoms, i, per tant, des d’aquí també un agraïment, que sempre es pot fer més, però 
em consta que hi va haver una actitud combativa, perquè aquella casella del castellà 
no s’imposés.

Vostè ha plantejat també altres aspectes, no?, respecte al 155, que és aquest model 
d’escola catalana. Aquest possible 155... Perquè, clar, el que ens estem trobant a les úl-
times intervencions és que nosaltres estem en una comissió d’investigació del 155, del 
que ha passat, però del que ens estem adonant és que aquesta comissió del 155 també 
ens dona pistes de què fer si s’aplica un nou 155. I això és molt greu. Perquè és l’abso-
luta aplicació arbitrària i il·legítima d’un article que no estava pensat per això, ni pels 
mateixos ponents, ni pels pares de la Constitució. I, per tant, no deixa de ser curiós 
que els compareixents que venen, no?, ja ens expliquen quin és el taló d’Aquil·les, per 
si ens apliquen un nou 155. Això em sembla absolutament –absolutament– greu i ho 
escoltem amb molt d’interès.

Quan fan referència també als pressupostos, no? Jo crec que la millor manera de 
lluitar contra un 155, al futur, seria tenir pressupostos. Uns pressupostos que poden 
ser expansius, perquè hi ha capacitat econòmica perquè siguin expansius. Uns pres-
supostos que es poden ampliar a partides pressupostàries, perquè hi ha capacitat i 
voluntat política. I, per tant, segurament, la millor manera de lluitar contra un 155 
seria tenir uns pressupostos catalans que puguin, doncs, donar cobertura a moltes 
de les necessitats que vostès, legítimament, ens plantegen.
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I vostès, quan fan referència també al tema dels llaços, no? Clar, aquí el que ens 
hem trobat, jo diria, bàsicament, i compartim la seva preocupació, que, clar, la Junta 
Central Electoral segurament és l’ombra allargada també del 155. 

Si ens mirem la mateixa estructura de la Junta Central Electoral, amb magis-
trats del Tribunal Suprem, amb persones que no tenen objectivitat, fruit de la seva 
carrera professional, doncs què veiem? Que els Mossos d’Esquadra són utilitzats 
políticament, com a policia judicial. Es van entrar a més de 2.700 centres. Òbvia-
ment, qualsevol actuació que sigui susceptible de ser controlada, revisada, s’ha de 
dur a terme, i per tant, en aquest sentit, ens trobem en la mateixa situació. Però el 
que no podem fer és que aquest 155, que veiem que té aquests braços de pop, eh?, 
i que afecta també a la Junta Central Electoral..., i que veiem que ara al 2019 hi ha 
censura per dir «presos polítics» i per dir «llibertat» i que els programes de televisió 
posen una etiqueta i també s’impugna a la Junta Central Electoral..., doncs això és 
un menyscabament dels drets i llibertats. 

I és veritat que en això, l’escola catalana ha de ser un mur. Perquè nosaltres el que 
volem és una escola on el professor tingui llibertat de càtedra. Vostè defensava el dret 
a la llibertat de càtedra. És molt important que el professor, quan entri a l’aula, més 
enllà dels programes acadèmics i dels controls que hi hagi d’haver, tingui llibertat 
per fer pensar, per fer escriure, per fer reflexions del que vulgui i que pugui exercir la 
seva professió amb total llibertat, com és exigible de qualsevol tipus de professió. Per 
tant, és tan i tan important l’escola que per això, des del 2012, amb les declaracions 
d’en Wert, ja sabien molt bé què tocar.

Per tant, els agraeixo moltíssim les seves intervencions.
Jo els podria preguntar... Però en l’àmbit de la Generalitat, efectivament, en l’IES 

El Palau, amb les demandes que hi va haver amb l’afectació del 155, la Generalitat 
no va poder exercir l’acció pública per protegir-los. Amb la renovació dels concerts 
hi havia uns criteris pactats que no es van respectar. Es van demanar, en l’àmbit de 
l’ensenyament, més de vuitanta-cinc informes, que es van fer per fer més burocràcia 
de denúncies de particulars. A més a més, en la contractació, es va afectar la refor-
ma i ampliació de millores de centres educatius per valor de 24 milions d’euros, que 
afectaven més de dues-centes obres de les escoles públiques –també en l’informe 
que ha fet el Govern, de l’afectació del 155, hi és, i, per tant, jo el que els vull reco-
nèixer és aquesta tasca que han fet. 

Que el 155 va causar un dany, que la millor manera per continuar garantint 
aquests drets i llibertats és que l’escola pugui exercir amb total llibertat i crítica. 
I amb deures, amb crítiques i observacions que es puguin fer als grups parlamenta-
ris que estem al Govern, però que, malauradament, aquesta comissió d’investigació 
cada vegada té menys de comissió d’investigació del 155 i més de comissió d’inves-
tigació de por. Però jo diria no de por, sinó de saber quins van ser els mecanismes 
que es van aplicar, per evitar entre tots plegats, i des del Parlament, que es puguin 
tornar a aplicar.

Per tant, li agraeixo molt la intervenció i segurament la meva pregunta seria més 
enfocada a aquesta situació..., o sigui, quina és la situació actual de l’escola catala-
na? Aquest 155 que es va produir té un pes en l’exercici de la professió dels mestres 
i professores a l’escola?

El president

Gràcies. Tenen, per contestar les preguntes, un període màxim de deu minuts 
cadascú. Si us podeu ajustar al temps...

Carles Sastre Benlliure

Convindríeu que per a les preguntes quasi bé cal una enciclopèdia, perquè és 
realment complicat... Bé, intento fer-ho al més ràpid possible.

És clar, hi han tres elements que impacten: un és el 155; després, els recursos del 
Govern de Madrid, que, automàticament, per autonormativa, diguem-ne, el Consti-
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tucional deixa en suspens les lleis, i després hi ha un tercer element que és el Decret 
15/2017, que és el de deslocalització d’empreses, d’acord?

Sobre aquest darrer, ja que..., i així mato aquest tema. Ens consta que sí, que, a 
SEAT, su majestad el rey va trucar –o el emérito o l’altre, no sé quin dels dos va tru-
car– dient que marxessin. Ens consta també, concretament, del Banc de Sabadell i 
la Caixa, que el que va fer el Govern de Madrid és retirar els fons de les empreses 
públiques i del sector públic de l’Estat per provocar, diguem-ne, una fugida de capi-
tal. I –això també ens consta– que en el moment que es deslocalitzen les seus socials 
aquests fons es tornen a ingressar. Per tant, provoca una situació de pànic financer 
controlada, per dir-ho així. D’això sí que diria que hi ha constància, bàsicament del 
sector financer ho tenim bastant clar. Per tant, sí que hi ha una qüestió important aquí.

Tot plegat sí que afecta més temes: renda mínima garantida, l’afecta; hi havia 
també qüestions d’habitatge, que també les afecten; hi havia també la Llei d’igual-
tat, també queda afectada. L’Agència Catalana de Seguretat Social que també queda 
afectada, etcètera, però això ja és per recursos..., bona part d’això és pels mateixos 
recursos del Govern de Madrid.

Bé, tema model. Vaja, jo penso..., ja fa anys que penso que el model de l’Estat es-
panyol de les autonomies és inviable, jo això ho tinc claríssim, no és rendible, no és 
viable. El problema que hi ha és que cal centralitzar, això ho tinc bastant coll avall. 
El problema que hi ha és de centralitzar amb les comunitats autònomes històriques, 
per dir-ho així, és un problema, i llavors hi ha dos problemes: una, unos no se dejan 
por históricos y los otros no se dejan perquè s’han acabat creant unes xarxes clien-
telars en moltes autonomies. Jo penso que aquí hi ha un problema de model, que 
és el tema del deute públic de l’Estat. Penso que seria més assumible amb una altra 
estructura, però en qualsevol cas no és el meu problema, per dir-ho així. Però penso 
que si hi ha un canvi de model... 

Pensava en el seu dia que el fet que financerament, mediàticament s’impulsés 
Ciutadans anava per aquesta via, per trobar algú que pogués recentralitzar. Si tens 
estructura posada sobre el territori, a les comunitats autònomes, difícilment ho faràs 
–cas PP-PSOE–, per tant, caldria un agent nou, fresc, sense aquesta motxilla, sen-
se aquestes pedres a la motxilla. Era el meu plantejament o la meva anàlisi de ja fa 
anys, i tornem a estar en la mateixa situació. Ara ja les noves tendències són de fins 
i tot passar de les comunitats històriques. Però sí que penso que hi ha un canvi de 
model en marxa per un tema, bàsicament, que l’Estat espanyol, com està constituït i 
formulat, és pràcticament insostenible en els termes actuals, eh?

L’escola pública. Abans el diputat Riera deia, del tema de l’escola pública, «la 
defensa de les escoles». Jo penso que la gran virtut –i això es veu bàsicament l’1 
d’octubre i 3 d’octubre de 2017– és que la població entén que les escoles són seves; 
«és la meva escola». Jo crec que aquest sentit d’apropiació legítima, que «és la meva 
escola, no me la toqueu», jo crec que és un element que en moltes zones es va viure 
així, es va viure a peu de carrer. Jo crec que això és important.

Això pot funcionar a les escoles i això pot funcionar en menor mesura a sanitat 
primària. En altres àmbits de l’Administració em sembla que serà molt menys efec-
tiu, perquè aquesta sensació d’apropiació legítima de dir «és la meva escola» o «és 
el meu ambulatori» jo crec que és bastant més complicat això.

Una mica..., en general, clar, quan fem coses nosaltres aprenem i l’altra part tam-
bé aprèn. Llavors, aquí és un problema d’autoaprenentatge, tots anem aprenent, de 
prova-error, prova-error, i aquí la gràcia està en qui aprèn més que l’altre. Jo crec 
que aquí el problema és que la capacitat d’aprendre de l’altra part tampoc no és 
menyspreable, per tant, el joc es complica.

Sobre si cal una postura més col·laborativa o menys o tal, penso que això cal 
inscriure-ho en una estratègia més global i pràcticament de Govern. O sigui, o les 
peces es mouen totes en el mateix sentit o, si no, les dissonàncies i les discrepàncies 
poden ser relativament –relativament– perilloses.
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Segueixo... –a veure on ho tinc això? D’acord, tema Mossos. El tema Mossos és 
complicat, tampoc no en sé massa, però jo penso que, tornant una mica al que deia 
abans, hi ha uns elements que són l’agenda oculta, que són Mossos –Interior, bàsica-
ment–, Educació, Exterior, mitjans –bàsicament, TV3–, que estan a l’agenda, i que 
aquí hi ha un pol soterrat respecte aquests elements. També que tota la problemàtica 
d’Interior, de Mossos, penso que és molt complicada. Tampoc no hi entraré, almenys 
no entraré en aquesta seu, perquè és bastant complex. Internament és complex.

Tema Madrid. El tema del 155, model... Bé, jo penso que més que negligent, el 
155 no tenia cara. És a dir, abans del 2017, el 155 no té cara, és un article que està 
allà, sense desenvolupar, ningú ha obert el meló fins aleshores i és una incògnita. En 
el moment que s’obre el meló es fa d’una determinada manera, penso que hi ha uns 
equilibris interns complexos perquè es faci així i no d’una altra manera. Es troben 
amb una situació de l’Administració de la Generalitat que jo penso, sincerament, 
pels sensors que pugui tenir, diguem-ne, que no s’ho esperaven i això genera molta 
situació de tensió interna dins del Govern i dins dels partits unionistes.

Quin problema hi ha? Doncs, que un cop el meló del 155 s’ha obert ja ho tenim 
cert, ja sabem quina cara té. Llavors, la reticència respecte què ens trobem quan 
s’obri el meló ara serà menor, i això sempre es resol amb dues qüestions. Una, con-
sens social, i polític. Llavors, això es genera a través de què? Això es genera a través 
de les enginyeries de consentiment, d’acord? Tens l’aparell, sistemes prou potents 
per generar consensos i generar consentiments, i si tens enginyeria i consentiment 
suficients com per convèncer a qui has de convèncer, al final hi ha uns consensos so-
cials que són els que són. Això ve absolutament mediat i controlat, o bé dirigit. Ja no 
parlem dels big data, que això seria un altre element, però també estan sobre la tau-
la, penso, de manera evident a hores d’ara.

I no ho sé, jo diria que amb això ja ho deixo així. Ho deixo així i, si de cas, si hi 
ha algun altre tema, però ja...

Bé, pasa palabra, que diu aquell.

Ramon Font Núñez

Doncs, a veure, s’han preguntat unes quantes coses. Espero que amb deu minuts 
ho faci, eh?

Quin és l’ambient a les aules? Doncs, hi ha un estudi que diu que un terç dels do-
cents s’autocensuren. I això és gravíssim. O sigui, això ha sigut una afectació. Hi ha 
una bona notícia, que dos terços no s’autocensuren, no?, però, clar, un terç sí, i això 
és molt greu en la transmissió de coneixements. Si hi ha autocensura es desvirtua 
completament, perquè si jo estic més pendent del que em pot caure, que no pas del 
que puc estimular en l’alumnat, no anem bé, no?

En aquest sentit també, dir-vos que el decret de plantilles i les pors que pugui tenir 
la direcció i les pors que pugui tenir el professorat –perquè tenim el mal aquest que 
hem de menjar cada dia, diguéssim– per poder quedar-se al centre el curs vinent..., 
això no està ajudant. I es veu que quan més precària és la situació del docent, més 
vulnerable és la seva voluntat de mantenir-se fort en els seus principis. I això, malau-
radament, és així; i d’això, el decret de plantilles en té molta culpa.

Pensem que el funcionariat quan es va inventar es va inventar perquè cada cop 
que canviés el Govern de torn la gent es mantingués ferma, diguéssim. Que no fos 
«ara manen els convergents, doncs ara ens hi posarem», «ara mana Esquerra, ara 
serem tots d’Esquerra», no? o canviarem l’Administració. Justament, el funciona-
riat, que tant de valor té, està fet per això, per mantenir la independència.

En aquest sentit també, compte amb els cants de sirena. Va sortir a la llibreta 
d’en Jové –i jo m’ho crec– que algú li deia: «Escolta, quan es jubilin els funcionaris 
no en torneu a fer més a Ensenyament», i jo m’ho crec venint de qui venia. I, és clar, 
això és molt perillós en situacions com aquestes.

El Departament d’Educació i la LEC, doncs, és gairebé una relació de fe religio-
sa pràcticament. Quan parlem amb el Departament d’Ensenyament, per exemple, 
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el decret d’autonomia el tenen claríssim i no hi ha manera de qüestionar-lo. I, per 
exemple, el decret d’autonomia i segregació escolar és una barreja explosiva; ha fet 
que el Síndic de Greuges faci un informe que ja no parla de doble xarxa escolar, 
parla de triple xarxa escolar, no?, en funció de les quotes i dels projectes educatius 
de determinats centres..., estan fent d’atracció de classes mitjanes. 

O sigui, el sistema educatiu a Catalunya anava a dir «un desastre» i diré «molt mi-
llorable», però en privat de vegades faig servir expressions, com diu en Carles Riera, 
que no és lloc de fer-les servir, aquí. Però, la veritat, un sistema infrafinançat, segregat 
i antidemocràtic és que no sé si es pot tenir pitjor sistema educatiu a Catalunya. És el 
que tenim, eh? O sigui, és el que tenim. Tenim un sistema que segrega, tenim un sis-
tema que està infrafinançat però amb la llengua fora, i tenim un sistema que no és de-
mocràtic com ho havia estat abans, eh?, perquè anar contra el decret de direccions vol 
dir que els docents i les docents puguin triar la direcció, i no pas que la direcció triï els 
docents, no? I no pas que la direcció sigui triada per l’Administració.

Si la casella del castellà està blindada, nosaltres entenem que està blindada per la 
comunitat autònoma. El dia que la comunitat autònoma decideixi posar una casella del 
castellà, la posa; ara, entenem que el 155 és una suspensió de l’autonomia i, per tant, no 
és una competència del Govern aplicar la casella, no? És clar, si mai manen els que vo-
len caselles d’aquestes, doncs, tindran tot el dret a posar-les. O sigui, el que diu aquella 
sentència és que és competència de les comunitats autònomes, de totes, no que no es 
pugui posar. Clar, mentre hi hagi els consensos que hi ha ara, doncs, evidentment espe-
ro que no es posi, no?

Llavors, com blindar l’escola pública? Jo, és clar, la manera de fer-ho, com deia, 
és amb funcionariat –és amb funcionariat–, és amb el lliure accés en funció d’igual-
tat, mèrit i capacitat i no... A més a més, és que de vegades se’ns compara amb altres 
països i, és clar, aquí quan jo dic «endoll» o quan jo dic «tenir padrins», aquí ningú 
està pensant ni en lampisteria ni en cerimònies religioses, llavors, això vol dir que 
en aquest país això funciona.

I no som com altres. En altres països, col·locar en un lloc de treball un nebot o 
un amic, el fill d’un amic, doncs es considera corrupció, i aquí és el més habitual del 
món. És la manera d’accedir al treball, pràcticament: els contactes socials. I això és 
sabut. I això, en aquest país, no es pot aplicar. A Finlàndia, potser sí; però aquí, no.

Llavors, lògicament, amb més inversió –amb més inversió–, perquè, clar, voler 
que estiguem a la màxima categoria, que tinguem una educació en un país, quan els 
altres tenen el triple de finançament que nosaltres, clar, és demanar-nos doncs el que 
ja es reconeix a tots els informes: que si la cosa s’està aguantant és pel sobreesforç 
que estan fent els docents i les docents d’aquest país.

Llavors, les altres preguntes. Jo crec que no és que no s’atrevís a intervenir l’es-
cola pública; és que no podia. O sigui, és incontrolable, ara mateix, l’escola pública 
per un poder forà que tingui en el cap instal·lar-se nou mesos. Això no es pot fer. 

Jo quan he dit dels perills del 155, he dit que, si és veritat que es pogués aplicar 
un 155 durador en el temps, necessitarien temps, però, mica en mica, doncs anirien 
esmicolant tot el que hem anat construint durant temps. O sigui, entrar aquí, amb un 
155, i pensar que l’escola farà el que tu vols, ara mateix és somiar truites. O sigui, 
això, en nou mesos, és inaplicable. O sigui, en això estigueu tranquils. 

Ara, clar, si, no sé... (L’orador riu.) Clar, si la colònia dura doncs trenta anys, jo no 
em faig responsable del que pugui passar en trenta anys, amb aquesta Llei d’educació 
que tenim, que pot substituir directors, que pot contractar professorat a discreció de 
la direcció. Llavors, clar, evidentment, amb el temps s’acabaria desgastant. I quanta 
més precarietat, més fàcil seria de controlar, no?

L’actitud. Jo crec que m’he explicat prou clar que va ser una mica, en segons quin 
àmbit... Jo crec que la diputada de Junts pel Sí..., perdó, de Junts per Catalunya, ha 
dit que no es va col·laborar en el tema de la llengua, i jo crec que és veritat. O sigui, 
que es van plantar i que no hi van col·laborar. Ara, és evident que en el tema dels 
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concerts, doncs s’anava més accelerat que la consellera, segons ens va dir a nosal-
tres. És que la consellera, en declaracions a l’ACN, a peu dret, al meu costat, va dir 
que s’ha de tenir molt poca qualitat humana i democràtica per acceptar un nome-
nament en ple 155. Això ho dic perquè estava l’ACN allà, gravant-nos a tots dos, i 
va dir això.

Llavors, a més a més, si ens diu, en una reunió on estàvem el SEPC, estava el 
Linkat, estava l’AFAEC, estava l’USTEC..., ens diu: «Aquest nom ja me’l van passar 
abans de que hi hagués el 155 i jo no el veia clar.» Vull dir, és que més col·laboració 
no hi pot haver amb l’Administració que hi havia en aquell moment en el departa-
ment i el ministerio. Més col·laboració... I, a més, crec que el projecte social, doncs, 
no deuria diferir tant quan es vol fer això, clar.

És que qualsevol llei educativa té unes conseqüències sobre la societat. Si tu 
vols una societat igualitària, doncs fas un sistema educatiu. Si vols una societat po-
laritzada, en fas un altre. I nosaltres estem preparant el sistema educatiu, no només 
de primària i secundària, l’universitari, per a una societat polaritzada. Ara hi ha en 
marxa una ILP d’universitats en què s’estan queixant d’això. Ens estem, perdó, quei-
xant d’això.

Llavors, hi ha una part que crec que s’ha de dir, i és que, per exemple, nosaltres 
no ens podem queixar, diguéssim, que es donava cobertura jurídica als docents de-
nunciats. Ara, els deien que callessin i que no féssim soroll. De fet, hi ha un mo-
ment... (Veus de fons.) Eh? Perdó. (Veus de fons.) Sí. De fet, hi ha un moment, quan 
es fa una manifestació, que es diu «L’escola no té por», amb el lema aquest, el 17 
de març, doncs hi havia un debat molt important de si havíem de fer soroll o si no 
n’havíem de fer, no?

I, això, crec que era una cosa que es transmetia també de l’Administració i que, 
doncs, al professorat denunciant li deien que, si us plau, que no fessin soroll. O sigui, 
que silenciessin aquestes denúncies perquè no es fessin més grans.

Llavors, l’actitud de l’Administració, amb un nou 155, quina ha de ser? Doncs se-
guir... Perdona, amb els dos minuts, és complicat, eh? Però, depèn dels escenaris. Jo 
crec que amb els passos que veig que està fent la Generalitat actualment no crec que 
hi hagi un 155 light, no? O no hi ha 155 o serà la guerra. I, si us plau, si algú m’està 
gravant, que ningú pensi que..., perquè encara em portaran al Suprem, quan dic «la 
guerra». Quan nosaltres diem «lluitar» no diem vestir-nos de gladiadors.

El president

De fet, pel seu coneixement, sí que s’està gravant la sessió, eh? Vull dir que... 
(Veus de fons. Rialles.)

Ramon Font Núñez

D’acord. Doncs, si voleu, ho deixo aquí, eh? (Veus de fons.)
Em sap greu perquè no puc respondre a totes les preguntes. (Veus de fons.) Doncs 

a mi m’agradaria respondre a tothom, perquè si no sembla que respongui els primers 
que han parlat i que els altres no m’interessi respondre’ls, no? Vull dir, si s’acaba el 
temps, s’acaba, però que quedi clar que no és la meva voluntat. (Veus de fons.)

Llavors, la renovació del director general. Jo crec que n’hem parlat, ens podem 
estalviar el temps. 

El qüestionament dels concerts. Lògicament, no n’hi ha. El que veiem és que hi 
ha un seguiment de les polítiques que s’havien fet. La veritat és que hem vist pocs 
canvis en els nou mesos. Ja són més de cent dies, nou mesos, i hem vist pocs can-
vis, diguéssim.

Si hi ha marge per acabar amb els concerts? Nosaltres..., la Constitució espanyola 
diu que els concerts..., vull dir, que la llibertat d’educació de les famílies és un dret, 
no?, però en cap cas diu que tens dret a que te la paguin, no? El que sí que ha de ser 
gratuït és el dret a l’educació, que, per cert, no ho és. Aquí, en la major part de llocs, 
s’estan cobrant quotes, eh?, i això està a la Declaració dels Drets Humans i està a la 
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Constitució espanyola i està... L’educació hauria de ser gratuïta, no? I entenem tot el 
que està vinculat amb l’educació.

El 155. Nosaltres, quan hi va haver lo del llaços, vam denunciar que hi havia un 
155 encobert. I estic d’acord amb... Ho vam dir així mateix, no?, amb aquestes pa-
raules. Que sí que la intervenció de la junta..., el que ha passat als Mossos... Tu has 
parlat de llaços liles, però és que van pintar llaços d’«Enllaçats per la llengua», que 
portaven set anys a la paret. O sigui, allò que es penjava a les Illes, lo de la Llei dels 
símbols i tot això..., van arribar a pintar llaços que portaven set anys allà, que, la 
veritat, és que no... Vull dir, és una actuació de sadisme, pràcticament, no? No veig 
una altra descripció per a aquest fenomen, no?

Llavors, pensem... –a la pregunta d’Esquerra–, nosaltres sí que veiem –que també 
és una pregunta de Junts per Catalunya–, que no s’aplicava amb neutralitat el 155, ni 
molt menys. O sigui, si això és una de les coses que ha de determinar aquesta comis-
sió, nosaltres ho tenim claríssim: de neutralitat, zero. O sigui, era una aplicació, com 
deia, amb un punt de sadisme i de voler, sobretot..., entenem que, amb els concerts, per 
exemple, ho tenien clar, anaven a tirar-ho endavant fos com fos, i amb altres aspectes, 
com el de l’adoctrinament, és que està claríssim. És que aquest és el cas més clar que 
l’Administració..., o sigui, quan l’Enric Millo treu els cinc-cents docents que s’han de 
purgar, perquè no li puc dir un altre nom, com podem parlar de neutralitat en aquest 
cas? De cap de les maneres. 

Llavors, lo de la situació dels interins. Nosaltres, en aquest país, ja tenim ex-
periències de trobar escletxes. De fet, l’EBEP, a l’article 161, diu que es pot fer un 
accés diferenciat per a l’interinatge. I en aquest país, en les escoles del Cepepc, el 
Col·lectiu per una Escola Pública en Català, es va fer un accés restringit a la funció 
pública d’aquestes mestres. O sigui, això ja s’ha fet en aquest país. I tant que hi ha 
escletxes legals per fer altres sistemes d’accés a la funció publica. Això ja ho hem 
fet nosaltres.

El tema de si... Bé, he respost, com que eres l’última, crec que moltes respostes 
ja te les he donat, no? I així acabo el temps abans. 

Jo he parlat de pressupostos, i jo entenc que no és competència del Parlament el 
decret llei. Però crec que hi ha unes relacions polítiques aquí, claríssimes, entre el Go-
vern i el Parlament, i tenim un decret llei, eh? Es va anunciar que la paga dels funcio-
naris, no?, el 40 per cent, anava en decret llei, es poden fer decrets llei per més coses. 
Hi ha creixement econòmic, hi ha unes mancances molt importants, doncs, si no us 
heu posat d’acord en el Parlament, crec el Govern té l’obligació i, de fet, mourem mo-
bilitzacions perquè es tiri endavant, per intentar pressionar el Govern perquè faci un 
decret llei per unes solucions que creiem que han de sortir.

I el pes del 155. Jo crec que la resposta aquesta de que un terç dels docents s’auto-
censuren, crec que és el pes més fort que ens ha quedat a dins l’escola, no? S’hauria 
de veure si això avança o va enrere. Això no us ho puc dir en aquests moments.

He acabat, eh? 
Moltes gràcies per l’atenció.

El president

Gràcies. De fet, crec que les preguntes estan contestades de forma contundent, 
eh? Però si algun grup vol fer algun comentari? (Pausa.)

Doncs, si us sembla, tanquem la sessió.
Abans, agrair-vos la vostra compareixença. Crec que ha estat útil, diguem-ne, 

pels treballs d’aquesta comissió, eh? 
Moltes gràcies. Tingueu bon dia.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i sis minuts.
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