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Sóc jove sense experiència, però amb ganes
L’experiència diuen que és la
mare de la ciència, i crec que tenen raó. A la vida l’experiència
ens fa actuar i veure la percepció
de les coses d’una altra manera,
allunyant pors, inquietuds, dubtes o alleujant la feina diària. És
molt important tenir-ne i per
això va tan buscada en tots els
àmbits de la vida, però sobretot
en la feina.
Els joves a l’hora de cercar
treball ens trobem amb una situació complicada de superar,
l’experiència. Acabes de sortir
d’una carrera universitària, un
curs o un grau superior i et trobes que a l’hora de trobar feina
et demanen, en moltes de les feines, una experiència d’un o dos
anys per treballar en un lloc de
treball orientat als teus estudis. I
et preguntes: acabo de finalitzar
els meus estudis, d’on puc treure
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l‘experiència? Una pregunta de
resposta difícil. Fem-ho més fàcil.
Des d’un punt de vista ampli,
les empreses tenen una oportunitat d’or amb la gent sense
experiència. No han treballat
sobre el que han estudiat, però

sí que tenen nocions sobre la
feina que han de desenvolupar. Si les empreses fan el pas
de donar l’oportunitat a gent
sense experiència, tenen una
cosa a guanyar: un treballador
d’empresa i de futur. Tenen
l’oportunitat d’aconseguir que
aquell jove sense experiència
s’adapti a tots els mètodes de
l’empresa i no tingui tics d’altres
llocs de treball. Una persona que
rep la primera oportunitat laboral sempre té unes ganes immenses d’aprendre i d’agrair la
confiança a l’empresa que li ha
donat el treball. Amb això, podríem dir que les dues parts surten beneficiades, tant l’empresa
com el treballador guanyen i la
seva relació pot esdevenir llarga
i prolífera per a ambdues parts.
Els joves podem iniciar-nos
en les associacions de veïns per

promoure activitats, per promoure l’associacionisme. Animo
el jovent a implicar-se dins una
entitat veïnal perquè tothom
vegi que els joves tenim esperit
i ganes de fer coses i de treballar
pels barris. Això ens permetrà
demostrar, de cara a la recerca
de feina, que estem compromesos i que tenim ganes de
treballar. De vegades s’ha de començar fent petits passos d’altruisme per arribar a una feina.
Encoratjo la gent jove a que
s’associïn, que parlin amb els
presidents de les associacions
perquè puguin muntar esdeveniments, activitats i que vegin
que som joves, sí, però amb ganes de treballar.
Com diu Gurbaksh Chahal,
troba alguna cosa que estimis i
fes-ho millor que ningú. •••
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Una unió per defensar amb més força els serveis públics
Fa poc més d’un mes que es va
celebrar el congrés constituent
de la nova Federació d’Empleats
i Empleades dels Serveis Públics
de la UGT de les Terres de Lleida,
que és la unió entre l’antiga Federació de Serveis Públics i l’antiga Federació d’Ensenyament,
un espai des del qual volem
continuar defensant uns serveis públics de qualitat, la qual
cosa implica exigir fermament
la millora de totes les administracions.
Aquesta unió converteix la
nova federació en una eina més
potent i més forta per tal de donar suport de manera més àgil
i eficient a tots els/les nostres
afiliats i afiliades i delegats i delegades. Ells són els qui, des dels
seus centres de treball, donen
suport i sentit a totes les reivindicacions laborals i socials.
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Hem de recordar que quan ens
referim a serveis públics estem
parlant d’uns 14.000 treballadors
i treballadores, funcionaris/àries
i/o personal laboral d’empreses
públiques i/o privades subjectes
al control de les administracions.
Aquests empleats i empleades
públics presten serveis en tots els
àmbits de la nostra vida i vetllen
pels interessos de tota la ciutadania, ja que el seu compromís és
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servir i fer que aquesta sigui una
societat més justa. Els països que
menys han patit aquesta crisi ferotge han estat els que tenen uns
serveis públics potents, perquè
han pogut donar suport als seus
ciutadans d’una manera eficient.
Però aquí, al nostre país, ha estat
tot a l’inrevés. Aquí la solució a
aquesta crisi ha estat una reducció dràstica dels recursos destinats als serveis a les persones.

defensar la protecció d’uns serveis que tenim i que són nostres,
de tota la societat. Els impostos
que tots paguem han de servir
per rescatar persones i refer els
serveis públics. Han de servir
per mantenir una sanitat pública
excel·lent, una educació pública
de qualitat i gratuïta, una justícia
per a tothom, un país amb carreteres dignes i amb uns cossos de
seguretat de primer nivell.

Cada vegada hi ha més treballadors i treballadores pobres.
Avui, tenir un lloc de treball no
és garantia de poder arribar a final de mes ni de poder fer front
a les despeses indispensables en
qualsevol família.

Cal fer una reflexió i replantejar-nos molt seriosament la defensa d’uns serveis públics que
són inherents i vitals per a una
societat sana i més justa.

Doncs ara és hora de revertir
tot el mal que ens han fet. Defensar els empleats i empleades
públics/ques no és res més que

Cal posar-se en marxa per
exigir garantia i qualitat en allò
que és patrimoni de tothom, i
en aquest camí sempre hi haurà
algú de la FeSP-UGT de Lleida
preparat per fer-ho.
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