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L'aturada d'ensenyament es fa
notar a les Terres de l'Ebre
El seguiment ha estat més massiu als centres on els mestres i professors són
titulars de la plaça i més baix en claustres amb moltes places provisionals

Els alumnes s'han reunit a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, on han denunciat els preus de les matrícules,
entre d'altres. | ACN

L'aturada de mestres, professors i estudiants s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre sobretot al
campus ebrenc de la Universitat Rovira i Virgili (URV), on hi ha hagut un 83% de seguiment.
Alguns instituts també han tancat les aules, com l'Institut Dertosa de Tortosa, on el seguiment ha
estat massiu.
Segons fonts del sindicat USTEC, el 20% dels docents del territori ha secundat la vaga però els
percentatges han estat molt dispars depenent del centre i de la situació laboral del professorat de
cada claustre. El seguiment ha estat més massiu als centres on els mestres i professors són
titulars de la plaça i més baix en claustres amb moltes places provisionals. Pel que fa als alumnes
dels centres de primària, el seguiment més alt s'ha registrat a la Ribera d'Ebre.

Tot i això, en la majoria d'instituts ebrencs no s'han posposat les proves i avaluacions, pel que la
incidència de la vaga d'estudiants i professors ha estat baixa. A les escoles de primària i centres
de Zones Rurals (les ZERS) el seguiment ha estat molt dispar. Per exemple, a l'escola del Perelló
han secundat la vaga un 90% dels alumnes i a Roquetes d'un 43%, però en altres escoles només
han faltat un 10% dels estudiants.
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Els alumnes de secundària i de la universitat han convocat una concentració a la plaça de
l'Ajuntament de Tortosa, on han assistit una trentena d'estudiants i professors. Allí s'ha llegit un
manifest per reclamar una rebaixa de les tarifes universitàries. Portaveus del sindicat d'estudiants
dels Països Catalans de Tortosa (SEPC) han denunciat "els preus abusius" de les matrícules
universitàries que "exclouen aquells que no els poden assumir" i que representen "l'eina principal
de la privatització de la universitat pública". També s'ha posat l'accent en "el patriarcat que fa
fora de les aules" les dones.
En el manifest han demanat al Govern que s'aplique una rebaixa de taxes del 30% i que esta
estigue inclosa pel departament d'Economia en els pròxims pressupostos, "sense més excuses ni
prorrogues".
Vaga dels professionals de la salut
Per altra banda, la vaga a salut ha tingut una baixa incidència durant este dijous al matí a les
Terres de l'Ebre. Des del sindicats es preveu que l'aturada dels professionals de la salut es farà
notar més a la tarde, quan els sindicats del sector públic han convocat una concentració conjunta
a la plaça Barcelona de Tortosa.
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