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Aquest 11 de Setembre, CCOO de Lleida 
demana mesures socials i contra la inflació

Els sindicats 
estem defensant 
posicions 
d’interès generaled

ito
ri

al

CCOO d’Educació de Lleida, present a l’acte 
públic i reivindicatiu d’inici de curs 

CCOO de Lleida va participar el diumenge 11 de setembre en l’ofrena floral amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya, que es feu a l’antic convent del Roser de la ciutat de Lleida. 
En aquest dia el sindicat va demanar al Govern de la Generalitat polítiques socials per millorar les con-
dicions de vida de la gent que viu i treballa a Catalunya i mesures que facin que la inflació no l’acabin 
pagant els treballadors i les treballadores.
El sindicat no s’oblidà tampoc del compromís amb la llengua catalana com a factor de cohesió i 
d’igualtat d’oportunitats, que CCOO exerceix constantment en el món del treball. 

La pujada del preu de l’energia, del 
combustible i la falta de matèries 

El 13 de setembre, els delegats i delegades de 
CCOO d’Educació de Lleida van anar a Barcelona 
per manifestar-se a la plaça de St. Jaume per 

mostrar, a través d’uns puzles ge-
gants, les seves principals deman-
des per al conjunt de l’educació de 
Catalunya.
CCOO reivindica per al sector edu-
catiu que hi hagi més democràcia 
als centres i més recursos per a 
l’educació, demanen que la parti-
da destinada al món educatiu sigui 
del 6 % del PIB. També reclamen 
que es posi fi a la precarietat que 

pateixen els ensenyants, que es reverteixin les 
retallades que pateixen des de fa anys, i reivindi-
quen el català a l’escola. 

primeres han fet que les empreses apugin 
els preus dels seus productes cosa que afec-
ta els preus per al consumidor, amb la fina-
litat de mantenir els marges i els beneficis 
empresarials. Tot és més car, i els salaris no 
s’incrementen per fer front a la inflació, que 
és d’un 10,4 %.

Si no s’apugen els salaris, no hi ha activa-
ció interna del consum de les famílies, a 
l’inrevés, creixen les injustícies socials, les 
desigualtats, es destrueix ocupació i hi ha 
retracció del creixement econòmic.

Per tant, la pèrdua del poder adquisitiu dels sa-
laris és un problema per al país. Defensar puja-
des salarials i clàusules de revisió salarial en els 
convenis col·lectius serà el que el nostre sindicat 
portarà a la seva agenda els propers temps. 

El bloqueig de les patronals en la negociació 
col·lectiva fa que els salaris solament s’hagin 
apujat una mitjana del 2,5 %. Som conscients 
que a totes les empreses no se’ls pot dema-
nar increments del 10,4 %, però sí del 3,5 o 
del 4 % amb clàusules de revisió salarial per 
als propers anys. Apel·lem a la responsabili-
tat de les patronals i de les empreses, per-
què la pèrdua de poder adquisitiu de milions 
de persones treballadores és un problema 
econòmic per a les mateixes empreses i per 
al creixement econòmic del país.

CCOO des de la seva organització en els cen-
tres de treball es mobilitza i es mobilitzarà 
per exigir el que és just per als treballadors 
i treballadores. Molts convenis col·lectius 
s’estan negociant des del conflicte, les va-
gues… Aquesta no és la via fàcil, no és la 
que el país necessita, però si no hi ha un can-
vi d’actitud, el conflicte als centres de treball 
hi serà, de la mateixa manera que hi seran 
les mobilitzacions generals amb confluència 
amb els sindicats europeus. 

http://www.ccoo.cat/lleida


Pacte nacional per 
la llengua

El 15 de setembre acabava el procés participa-
tiu de la societat civil per fer arribar les seves 
propostes per impulsar el Pacte nacional per 
la llengua que havia presentat el Govern de la 
Generalitat. Aquest és un projecte que té com 
a objectiu tractar els temes relacionats amb el 
català d’una manera frontal, dialogant i adap-
tada als temps actuals, incloent-hi el màxim 
nombre possible d’agents polítics i socials. 
Ara fa uns quaranta anys, la societat catalana 
va ser capaç de posar-se d’acord en tres grans 
objectius pel que fa a la llengua pròpia del país: 
en primer lloc, es volia que tota la població 
acabés dominant la llengua catalana; en segon 
lloc, calia que el català esdevingués una llen-
gua completa, és a dir, que es pogués emprar i 
s’emprés efectivament en tots els àmbits de la 
vida; finalment, era vital evitar la fragmentació 
social en funció de la llengua o l’origen.
Quatre dècades després, aquells objectius no-
més s’han assolit de manera parcial i hi ha 
símptomes preocupants pel que fa al futur de 
la llengua catalana. El món s’ha globalitzat, 
la societat catalana ha canviat i s’ha fet molt 
més complexa, diversa i multilingüe. En con-
seqüència, el model de política lingüística del 
país necessita una revisió a fons. Cal renovar 
els consensos que van convertir la llengua en 
un punt de trobada i en una eina de cohesió 
social, és urgent reforçar la seguretat lingüís-
tica de les persones i cal garantir la continuïtat 
del català com a llengua completa.
El futur del català demana un debat construc-
tiu perquè les bases lingüístiques del futur de 
Catalunya i de tota la comunitat lingüística 
siguin compartides tan àmpliament com sigui 
possible. Per aconseguir-ho, cal comptar amb 
la participació i el compromís de les forces po-
lítiques, però també de les organitzacions, de 
les entitats i de tota la població. És en aquest 
context que es proposa l’assoliment d’un Pac-
te nacional per la llengua.
CCOO de Catalunya ha participat en aquest de-
bat amb les aportacions del document elaborat 
pel sindicat “En defensa de la llengua catalana 
i per la promoció del seu ús social” i ho ha fet 
en l’àrea temàtica que tractava de l’àmbit so-
cioeconòmic i laboral. Altres àrees temàtiques 
que s’han tractat durant aquest procés són les 
administracions públiques, l’educació i la re-
cerca, la cohesió social i l’acolliment, la cultura, 
l’audiovisual i els mitjans de comunicació, el 
món digital i les tecnologies de la llengua, la 
salut i l’atenció sociosanitària, el lleure, l’esport 
i el món associatiu, les relacions entre els terri-
toris de llengua catalana, els àmbits estatal, eu-
ropeu i internacional i la qualitat de la llengua. 
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La normalitat de l’inici de curs

“Comencem el curs amb tota normalitat i amb la il·lusió que es mereix aquest país!”. Aquest era el mis-
satge del conseller d’Educació a l’inici de curs, que ha volgut transmetre per terra, mar i aire, però no 
sabem ben bé què és per a ell començar amb normalitat. De ben segur, i crec que no m’equivoco quan 
afirmo que estem davant d’un dels pitjors inicis de curs, que la conselleria, que hauria de promoure una 
bona organització i millores per a l’educació d’aquest país, ens sorprèn, en qualsevol moment, amb els 
seus plans improvisats.

Comencem amb l’avançament del curs una setmana, i els docents i la canalla fan jornada intensiva 
tot el mes de setembre. Un avançament de curs que el Departament d’Educació vol justificar com una 
millora de l’atenció educativa per als infants en risc d’exclusió social i per una millora de la conciliació 
familiar. Però, potser, la millor manera d’atendre la diversitat és reduir les ràtios i posar tot el personal 
educatiu necessari als centres. Un avançament de curs amb el qual podem estar d’acord, però abans 
de dur-lo a terme és necessari asseure’s i consensuar amb totes les parts implicades, si no sorgeixen 
el conflicte i el col·lapse i ja els estem vivint. 

El conseller va prometre per a tots els nostres infants activitats extraescolars, i anuncià una despesa 
d’uns quants milions d’euros. Des de CCOO se li va advertir que no tenia suficient personal qualificat per 
dur a terme aquesta mesura i davant la impossibilitat de poder fer activitats extraescolars per falta de 
personal, va pensar fer tardes de lleure, ja que, per llei, es pot exercir de monitor de lleure només tenint 
18 anys i estant net de delictes sexuals, així és més fàcil la contractació de personal per atendre aques-
tes tardes, però es desprestigia l’educació en el lleure. Per molt que ho digui una llei, no es pot deixar 
d’exigir una formació en el lleure, no tothom amb 18 anys i sense delictes sexuals pot estar al càrrec 
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dels nostres infants. Davant la desconfiança que ha creat aquesta mesura, qui pot no deixa la canalla a 
la tarda. Des de CCOO, exigim un lleure de qualitat, el temps de lleure no és vigilar el pati, el temps de 
lleure és educar en valors, és acompanyar els infants a descobrir, és aprendre a conviure, a ser i a fer. 

Tot i l’exposat anteriorment, el conseller anuncia el dia 1 de setembre la normalitat de l’inici de curs, 
quan encara teníem ajuntaments, centres educatius, associacions i empreses de menjadors, buscant 
sota de les pedres personal per poder cobrir aquestes tardes de lleure i, fins i tot, començant el curs 
sense els monitors suficients. Comencem un curs en el qual les direccions dels centres educatius 
demanen als seus claustres voluntaris per cobrir aquestes tardes tot facilitant les compatibilitats de 
treball. Comencem un curs en què es força el personal PAE (personal d’atenció educativa) a fer tas-
ques de monitoratge quan en les seves funcions no es preveu aquesta tasca.

Comencem un curs en el qual la majoria dels nomenaments de vacants per al personal interí s’han 
realitzat mitjançant una entrevista, com si es tractés de l’empresa privada. Entrevistes, de les quals 
s’han vist excloses, per exemple, mestres embarassades, i en les quals s’han deixat de banda les 
habilitats i les aptituds professionals de les docents. 

Comencem un curs amb 20.000 alumnes d’FP sense plaça per estudiar allò que volen, no és la prime-
ra vegada que ens trobem en aquesta situació, i des de CCOO exigim una aposta real per l’FP d’aquest 
país i més inversió. No es pot jugar amb els futur dels nostres joves.

Comencem el curs, com el vam acabar, amb temperatures elevadíssimes dins de les aules, termòme-
tres superant amb escreix els 27 ºC a l’interior de les aules, cosa que dificulta el treball, i un depar-
tament que remet solament recomanacions de com passar la calor. La setmana passada, però, ens 
sorprenia amb la iniciativa del repartiment de ventiladors, que benvinguda sigui la pensada!, però de 
moment ni han arribat a tots els centres ni tampoc n’han arribat els suficients. Estem davant d’un can-
vi climàtic, i des de CCOO demanen al departament que es comenci a confeccionar un pla d’estudi de 
les característiques dels nostres centres educatius i es determinin les seves necessitats per treballar 
de la millor manera possible: ventilació, tancaments, aïllaments de parets, elements d’ombra, refugis, 
instal·lació d’aire condicionat… no podem continuar treballant en aquestes condicions.

Comencem també un curs amb la implantació de nous currículums. Currículums que encara són un 
esborrany i que ben poc hi han pogut aportar els docents d’aquest país, i amb assignatures noves que 
no se sap ben bé què i com s’han d’impartir.

Comencem amb un decret d’inclusió que malauradament, un any més, continua desat al calaix de ves 
a saber quin despatx.

I, per acabar, comencem un curs amb un acord sindical, que compromet el departament a tornar-nos 
la reducció de l’hora lectiva a primària i a secundària amb la incorporació de prop de 3.500 docents de 
manera estructural al sistema, i amb la planificació durant aquest primer trimestre de la reversió de les 
retalles que patim des de fa més de 10 anys. Un acord que, per suposat, no desactiva la lluita ni el fet 
de tornar-nos a mobilitzar de nou, perquè els docents d’aquest país hem apostat, amb aquest acord, 
pel diàleg i la negociació i esperem que així sigui també per part del departament. 

Laura Domínguez Piñol
Delegada de Prevenció de CCOO d’Educació de les Terres de Lleida

CCOO de Catalunya celebrarà, el dissabte 
8 d’octubre, la Festa del Treball Digne, a 
la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de 
Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva 
i reivindicativa que s’ha consolidat com 
un lloc de trobada de la gent de CCOO de 
tot Catalunya i que es fa al voltant de la 
Jornada Mundial pel Treball Digne, que es 
commemora el dia 7 d’octubre. 

La Festa del Treball Digne comptarà amb 
actuacions teatrals, botifarrada, concerts 
amb l’actuació d’Hotel Cochambre, jocs 
d’escapada, paradetes i més! Se cele-
brarà des de les 5 de la tarda fins a les 11 
de la nit aproximadament, amb el lema 
“Cultura és treball”.

Els bons d’ajut es poden adquirir a través 
del següent FORMULARI. Inclouen un 
entrepà de llonganissa, beguda i got. 

Festa del
Treball Digne

https://tomcat7.ccoo.cat/pasarela2/servlet/RedirectServlet?pagina=/jsp/treball_digne_2022.jsp

