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Reforma laboral i negociació col·lectiva

Vivim temps d’impostura.
El discurs oficial, ple de conceptes buits, intenta embruixar-nos amb l’estètica de
la modernitat, però la realitat
social, tossuda, va per altres
camins. Un camins molt
allunyats de la realitat virtual
que ens serveixen en fredes
pantalles de plasma. El pacte social ha estat dinamitat
per la coalició d’interessos
dels partits neoliberals,
l’oligarquia i les institucions
internacionals que, teòricament, vetllen per la justícia,
l’equitat i la democràcia.
Aquest càrtel està duent
a terme un projecte de desemparament dels valors de

llibertat, igualtat i fraternitat,
emparats en una crisi econòmica provocada per les polítiques d’especulació i desregulació en benefici propi,
sabent que el dany social resultant seria, i ho és, dolorós i
dramàtic.
Ens donen lliçons d’emprenedoria i d’assumpció del
risc. Pontifiquen que els drets
laborals són una rèmora del
passat i que el treballador
modern és aquell capaç de
fer-se un lloc al sol en una
selva desigual. Mentrestant,
ells i els seus patrimonis acumulats a bon port i garantits
per la seguretat jurídica dels
paradisos fiscals, i d’altres

mecanismes de protecció
legal que han constituït,
s’han concentrat en la tasca
de treure el màxim rendiment de la crisi i de preparar
l’escenari postcrisi per preservar els seus privilegis i que
el negoci continuï rajant sense entrebancs

ria que, dia rere dia, engreixa
la seva renda i el seu patrimoni. Com que no trobem
una resposta raonable des
de l’ètica i la justícia social,
entenem que obeeix a una
qüestió ideològica, que situa
el Govern en un sectarisme
sense límits.

El PP, les patronals, el Fons
Monetari Internacional i
companyia insisteixen en
l’aprofundiment de les reformes que, inexorablement,
resten drets i rendes a la majoria per transferir-los a l’elit
que no passa comptes amb
ningú.

Els papers estan cada vegada més molls. La Constitució garanteix el dret al treball,
a l’habitatge, a l’educació i a
la salut. En la pràctica aquests
drets només són possibles si
no erosionen els privilegis
d’una minoria. En el món del
treball el dret a la negociació
col·lectiva és un dret també
constitucional, que la reforma laboral ha deixat en una
mera declaració retòrica. No
hi ha negociació col·lectiva
possible si una de les parts
té la possibilitat d’impedir-la.
I vet aquí on som. Les decisions unilaterals de les patronals que abaixen sous, modifiquen condicions de treball,
acomiaden gent, tenen via
lliure al tribunals.

No hi ha negociació
col·lectiva possible
si una de les parts
té la possibilitat
d’impedir-la
El Govern pren decisions
que malmeten la salut
dels drets laborals, socials
i mediambientals, i duen
la societat a una situació
d’emergència d’efectes incalculables. Sovint ens preguntem com pot ser que un
govern responsable apliqui
polítiques que perjudiquen
greument la immensa majoria de la població per protegir els interessos d’una mino-

L’actual dret a la negociació col·lectiva és una impostura que no pot mantenir-se
gaire temps. Aquest dret ens
l’haurem de tornar a guanyar
i no podem permetre’ns el
luxe de pensar que la reforma laboral només es tractava
d’una qüestió formal.

Preinscripció a les escoles bressol
El calendari que regula el procés de preinscripció a les escoles bressol de titularitat
pública de la ciutat de Lleida és el següent: Presentació de sol•licituds: del 29 d’abril
al 14 de maig; publicació de les llistes baremades provisionals: 21 de maig; sorteig
del número de desempat: 22 de maig; reclamacions i al•legacions als centres: 26, 27 i
28 de maig, i publicació del llistat definitiu de l’alumnat admès: 6 de juny.
El calendari que regula el procés de matrícula a les escoles bressol de titularitat pública de la ciutat de Lleida és el següent: Matrícula a l’Escola Bressol Llar Josep Borràs: del 9 al 13 de juny; matrícula EB municipals dels alumnes de continuïtat: del 19
al 30 de maig, i matrícula EB municipals dels alumnes de nova incorporació: del 9 al
25 de juny. •••

30

La Paeria • Ajuntament de Lleida

