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El dret de la responsabilitat

Aconseguir el dret a la lliure sindicació i la legalització de les organitzacions dels treballadors i
les treballadores no ha estat
pas un camí fàcil. Han calgut la
determinació i la lluita de moltes generacions per fer possible
el que avui considerem just, lògic i normal. Una reivindicació
contestada amb repressió i violència durant molt de temps,
a molts països, i fins fa quatre
dies a l’Estat espanyol.
La normalització constitucional i jurídica del fet sindical, i
el paper que tenim les organitzacions sindicals com a actors
socials i de contrapès de la patronal en la gestió de les relacions laborals, no han de rebaixar
el seu valor intrínsec. El valor
del concepte, com a pilar fonamental de l’edifici democràtic,
està per sobre dels avatars circumstancials.
La realitat ens diu que a països sense llibertat sindical les
condicions de treball són molt
pitjors. I aquesta mateixa realitat ens diu que als països amb
llibertat sindical les empreses
sense organització i representació sindical tenen pitjors condicions de treball.
En aquest context s’enquadra la campanya permanent de

descrèdit del sindicalisme de
classe que representem CCOO.
Des dels mitjans massius de
formació d’opinió, dia rere dia,
es repeteix la cançoneta de la
inutilitat i l’obsolescència del
sindicalisme. Des d’altres trinxeres, on hi ha el totalitarisme
lliberticida, s’utilitza el llenguatge del menyspreu i l’insult tot
sembrant perilloses llavors de
violència.
En el combat per la justícia
social i la decència institucional, CCOO hi és i hi serà sempre
present. Aquest és el seu mal i
la nosa que els fem les organitzacions sindicals de classe.
Els treballadors i les treballadores tenim clar que amb

Aconseguir el dret
a la lliure sindicació
no ha estat pas un
camí fàcil
la nostra participació les coses
poden anar, i de fet van, millor.
I que la nostra absència en els
moments de prendre decisions
ens perjudica clarament. En
tenim molts exemples i, sense
anar més lluny, en els darrers
temps constatem els danys
reals que ens han causat la reforma laboral, la reforma constitucional exprés, la llei mordassa, etcètera.
Certament les reformes legals les ha pres el govern i han
estat ratificades pel Congrés

dels Diputats. Ara bé, tant el
Congrés dels Diputats com el
govern són escollits lliurement
i democràticament per la ciutadania. Un dret que també ha
costat molt i molt d’aconseguir
i que no hauríem de menystenir ara que forma part de la nostra quotidianitat.
El pròxim 26 de juny hi ha
convocades eleccions generals
per triar els representants al
Parlament, allí on es prenen decisions transcendentals en matèria laboral, econòmica i social.
El vot, el dret que tant d’esforç i sacrifici va requerir, és a
les nostres mans. La importància de dipositar-lo a l’urna ben
bé val una reflexió i un esforç.

Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral
L’Escola d’Art Aula Municipal de Teatre mantindrà obert del 23 de maig al 3 de juny el termini
d’inscripció per a la prova d’accés per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació
Teatral, el títol oficial de nova creació amb què la Generalitat de Catalunya reconeix acadèmicament
els estudis d’art dramàtic que imparteix l’escola de teatre lleidatana des de fa més de 30 anys. Les
proves d’accés tindran lloc el 21 i 22 de juny. Per accedir a aquests exàmens cal disposar del títol
de batxillerat, un Cicle Formatiu de Grau Superior o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà amb accés a
Grau Superior. També hi poden accedir tots aquells i aquelles qui hagin superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys. El CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral consta de deu mòduls
professionals, nou que s’imparteixen al centre educatiu i un corresponent a les pràctiques externes
que s’imparteix en empreses del sector. S’han de fer 2.000 hores de classe. •••

22

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Maig de 2016 •

Publicitat

Ajuntament de Lleida • La Paeria

23

