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Contra el treball infantil, una educació de qualitat

H

i ha una dada que no
hem d’oblidar: 120 milions de nens i nenes de
5 a 14 anys treballen.
La Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la
UGT (FETE-UGT) a les terres de
Lleida reitera, quan es commemora el Dia Mundial contra el
Treball Infantil, que tot infant
té dret a una educació gratuïta
i de qualitat; el treball infantil és
un dels principals obstacles i té
conseqüències funestes sobre
el procés educatiu: si una nena
o un nen treballa, no va a l’escola, l’abandona abans d’hora,
repeteix, té un baix rendiment
escolar i uns resultats acadèmics insuficients.
La ciutadania ha de reclamar
als poders públics mesures per
a l’eradicació de situacions que
generen pobresa i empenyen
els infants a treballar. Un estudi
de la UNICEF ens mostra que,
del 2008 al 2012, havia augmentat la pobresa infantil en
un 8,10%, xifra que ens situa al
lloc 31 dels 41 països de l’OCDE.
Les darreres xifres aportades

per l’Institut Nacional d’Estadística parlen d’1/3 de la població infantil sota el llindar de la
pobresa i ens mostren com la
situació s’ha agreujat. Aquestes
xifres situen Espanya, juntament amb Romania, al capdavant dels països amb un índex
més alt de pobresa infantil de la
Unió Europea, seguits per Bulgària i Grècia, en tercer i quart
lloc, respectivament.
FETE-UGT, sindicat més
representatiu en l’àmbit de
l’ensenyament, fa una crida al
professorat de les comarques
de Lleida, però també a pares,
mares i adults, perquè facin
d’aquesta causa una reivindicació contínua. De fet, el passat
12 de juny es va commemorar
aquesta reivindicació a escala
mundial i es va convertir en una
jornada amb moltes activitats
per tal de lluitar contra la pobresa, contra la compra de productes que exploten el treball
infantil i contra la vulnerabilitat
d’uns infants en risc d’exclusió.
Exigim polítiques que permetin l’accés a l’educació, a la
salut i a la nutrició. Programes
per l’accés a una feina digna,
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protecció de la salut, prestacions de maternitat, protecció
davant situacions d’atur, que
són instruments de protecció
social. Pel que fa als infants,
eines que compensin desigualtats, com beques i ajuts a
l’estudi, obertura de menjadors
en temps de vacances (imprescindibles per lluitar contra la
pobresa i la malnutrició que
pateixen molts escolars). De fet,
un dels camins per combatre
aquesta pràctica passa, precisament, per una educació de
qualitat, gratuïta i obligatòria

per a tots els nens i nenes. El
passat 12 de juny UNICEF feia
una crida en aquest sentit, i
també perquè les polítiques
garanteixin aquest accés.
Demanem, també, a les institucions que apliquin mesures
per combatre la pobresa infantil i ampliïn els recursos que
s’esmercen en educació, sanitat
i polítiques socials, que inverteixin en polítiques d’igualtat,
clau per al desenvolupament
dels drets dels infants i de la societat en general. •••

Nou període per recarregar gratuïtament la targeta Hores Blaves
La Paeria posa en funcionament un nou període d’Hores Blaves per gaudir d’aparcament gratuït a Lleida. Els conductors que
no hagin comès cap sanció municipal de circulació des de l’1 de març fins al 31 de maig podran obtenir 12 hores i mitja gratis
d’aparcament en zona blava, que se sumaran a les 12 hores i mitja gratuïtes atorgades el primer trimestre si tampoc van tenir cap
infracció. En total, al llarg de l’any es podrà gaudir d’un màxim de 50 h. La consulta de les noves hores es pot fer al web https://
aplicacionsweb.paeria.es/eConsultaTargetaHoresAparcament.
Les persones que ja disposin de la targeta Hores Blaves no hauran d’expedir-ne una de nova, només recarregar gratuïtament
les noves hores. Per fer efectiva la recàrrega s’hauran de dirigir a les oficines d’EYSA, a la plaça Blas Infante número 2 de Lleida.
L’horari d’atenció al públic és de les 9 a les 14 h i de les 17 a les 20 h, de dilluns a divendres. Si encara no es disposa de la targeta, en
el moment de fer la gestió cal dur el DNI. Si no s’és el propietari, s’ha de portar una fotocòpia del DNI i una autorització signada. •••
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