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CONSTITUCIÓ DE LA MESA TÈCNICA DE DGAIA 
 
Com ja sabeu, a partir de l’avaluació de riscos psicosocials dels centres de menors de 
DGAIA, es va crear un Grup de Treball per analitzar les mesures preventives i correctores 
derivades d’aquesta avaluació. Una de les propostes d’aquest grup de treball va ser la 
creació d’una Mesa Tècnica que permeti analitzar en profunditat i proposar mesures per 
minimitzar els riscos psicosocials en els centres. 
 
Ahir, 25 de juliol, es va constituir la MESA TÈCNICA de la DGAIA amb l’encàrrec 
d’abordar dos temes:  

- Violència als centres 
- Envelliment de la plantilla d’educadors/es socials. 

La sessió d’ahir ha estat bàsicament per determinar la composició de la Mesa, el seu 
objecte i la metodologia de treball, així com una aproximació als nombrosos aspectes que 
cal tenir presents per abordar aquesta complexa realitat. 
 
Recordareu que CCOO l’any passat ja vàrem proposar la constitució d’una Mesa Tècnica 
per tractar el tema de la segona activitat del personal educatiu (veure nota i escrit del 
març/2016). Aprofitarem l’espai de treball que avui s’ha creat per reivindicar novament 
aquesta proposta i impulsar totes aquelles mesures que permetin, de forma efectiva, 
reduir la conflictivitat als centres i possibilitar el relleu generacional de la plantilla. 
 
Tot just hem començat i queda molta feina per fer, però esperem que el resultat d’aquesta 
Mesa Tècnica, sigui la que ens mereixem tots els equips. 
 
Les representants de CCOO en aquesta mesa són: 
 

- Isabel Caire:   icaire@ccoo.cat 
- Anna Lahoz:   alahoz@ccoo.cat 
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