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CGT INA la 
MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        

ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

.  

El passat dijous 16 de maig els sindicats d’ensenyament 

de Catalunya, tots aquesta vegada, van convocar una 

vaga a l’educació primària i secundària per reclamar 

revertir les retallades que pateixen i patim des del 2010. 

Els que tenim fills/es a l’escola pública catalana podem 

veure a les escoles dels nostres petits i no tan petits com 

de difícil és garantir una ensenyança de qualitat per 

tothom. L’escola pública catalana l’any 2010 tenia 

1,504.377 alumnes amb una inversió per alumne de 

3.535€. Vuit anys després, l’any 2018, el nombre 

d’alumnes ha pujat a 1,567.316 (+62.939) i la inversió per 

alumne s’ha anat reduint fins als 3.232€, uns 300€ menys 

per alumne. El Govern de la Generalitat porta des del 

2017 sense prendre cap mena de mesura per revertir 

les retallades mentre diuen que estem de nou en 

creixement econòmic. 

La inversió en educació és necessària per fer fora la 

precarietat de molts docents amb temporalitat, aules 

menys massificades per atendre millor els alumnes, 

pressupost per mantenir en condicions dignes els centres 

i reduir el dantesc nombre de barracons, que cap jove 

hagi d’anar a la privada per estudiar un cicle formatiu on 

l’oferta a la pública és insuficient, etc. 

Mentre hi hagi retallades, què farem? 

BUIDAREM LES AULES, OMPLIREM ELS CARRERS! 

 

 

PESADILLA EN LA COCINA… DE SERRA 

Por aquí el CHICOTE contento con su bocadillo de las 8:30 de 

la mañana. Aunque ha tenido que dejar los fogones encendidos 

porque no llegaba a tiempo y se quedaba sin él. Así da gusto… 

¡¡¡ASÍ LAS COSAS SI QUE FUNCIONAN!!! 

PESADILLA EN LA COCINA 

El CHICOTE no sabe y no se explica el 

porqué su comedor esta mas vacío ¿Por qué 

será que el personal tira mas de 

tupperware. 

Será que no  habrá leído las ENCUESTAS 

El passat 9 de Maig els sindicats majoritaris a Nissan (USO,UGT i 

CCOO) van signar un acord amb l’empresa per fer fora 600 

treballador@s. A sobre, tancaven el Conveni fins al 2022, amb 

increments del 0% per 2018 i 2019 i ridículs per la resta del pacte. Del 

futur de la factoria, paraules buides i cap compromís.  

CGT es va negar a signar aquesta desfeta. La unitat sindical 

assolida, que preocupava i molt a Nissan, va saltar pels aires quan 

els signants es van desentendre de garantir la continuïtat de 

l’activitat i la plantilla de la firma japonesa a Barcelona.   

Es difícil d’explicar aquest grau de submissió del sindicats poderosos a 

la voluntat d’una multinacional. Cal entendre abans què als ha fet tant 

grans i a l’hora tant febles: anys de clientelisme subvencionat per 

l’empresa (preferència de contractació de fills i de llocs “tous” de treball 

per alguns afiliats, alliberats sindicals eterns, etc.) y una propaganda 

corporativista (primer els que estem aquí, els antics..), aliena als 

problemes de tota la classe treballadora, els ha donat molts afiliats, 

molts delegats, influencia política i mediàtica, però els ha lligat de 

peus i mans. 

Els seus clients, empresa i afiliats veterans, ara coincideixen: volen 

jubilar als  mes antics, rapit i sense massa soroll. Dit i fet, a signar i punt. 

Dintre d’un parell d’anys, quan vulguin portar un nou model a la 

fabrica i tornin a demanar sacrificis.. qui se’n recordarà? Repetiran 

el xantatge acostumat: retallades i mes acomiadats a canvi de 

promeses de curta durada i futur limitat. Tornaran a signar els de 

sempre.  La Generalitat i l’Ajuntament també col·laboraran amb 

subvencions i ajudes sense protestar.  

Les grans corporacions degraden i precaritzen, de forma sistemàtica, les 

condicions de treball de tot@s. Els col·laboradors necessaris (sindicats i 

poders públics) ens presenten aquest procés com inevitable, impossible 

d’aturar. Que no ens enganyin, ells han escollit bàndol i no volen ni lluitar 

ni quedar malament.  

Potser guanyar es difícil, si, però comença d’una forma molt 

senzilla: DIENT PROU. 

Tothom ho pot fer. I organitzem-nos. Pas a pas. 

 

LA MEJOR TERAPIA… 
 

 
 

ALGUNS SINDICATS ESTAN DOMESTICATS 


