Benvolgut senyor Jaume Collboni Cuadrado,
Per tal de poder expressar el que hem sentit en llegir la seva carta del 3 de
desembre respecte la “bona feina” en la negociació del nou conveni de l’Ajuntament
de Barcelona, li fem arribar aquest escrit.
Ja vam expresar en el nostre comunicat perquè la CGT no hem signat aquest nou
acord. Però en resposta a la seva carta, volem manifestar el nostre desacord en
referència a "la bona feina" que esmenta. Per nosaltres bona feina hagués estat
parlar amb tranquil·litat de les necessitats de les persones treballadores que formen
els col.lectius que treballen a l'Ajuntament de Barcelona, hagués estat trencar amb
la dinàmica deshumanitzada de seguir parlant de números en lloc de persones.
Bona feina hauria estat no condicionar la negociació a un "signem ara o potser res"
generant un clima d'incerteses pel que fa a pressupostos.
Bona feina serà quan s'abandonin pràctiques estratègiques per tal de negociar
mesures que afecten les vides de les treballadores i de les persones que viuen a la
ciutat.
Una vegada més les paraules queden buides de contingut, i els agraïments ja ni tan
sols els sentim vertaders. Volem fets i no paraules senyor Collboni, no ens sentim
cuidades, reconegudes, ni escoltades.
Les educadores bressol, des del nostre lloc de feina, la responsabilitat i el
compromís amb la petita infància i les famílies fem mans i mànigues perquè tot tiri
endavant, i ho seguirem fent, malgrat aquest govern municipal que ens deixa soles.
Docents i personal dels centres educatius de titularitat municipal, també, des del
nostre lloc de feina, la responsabilitat i el compromís amb l'educació a infantil,
primària, secundària i cicles formatius fem mans i mànigues perquè tot tiri endavant,
i ho seguirem fent, malgrat aquest govern municipal que ens deixa soles.
Però diem prou a què se segueixi aprofitant la càrrega moral de les nostres feines
per abusar-ne.
Volem millores a les escoles bressol de l'Ajuntament de Barcelona, volem parlar de
ràtios, de pedagogia, de necessitats concretes de la petita infància, volem millores

en qualitat educativa, volem i necessitem moltes coses per tal de poder donar el
servei que hom mereix.
Volem que les escoles i instituts municipals tornin a ser pioneres en innovació
pedagògica i participació com ho eren en el seu inici. Volem el respecte cap a les
seves treballadores i treballadors i que no ens ens ningunegin i ens extingueixin poc
a poc i de manera soterrada com sembla que està fent el consorci d’educació.
La bona feina de l'administració i una educació de qualitat implica seure a escoltar al
col·lectiu de persones professionals que hi treballem dia a dia, aquesta ha d'estar
construïda des de l'escolta activa, des d'accions i respostes concretes a les
demandes. Propostes envers el nou conveni com per exemple les que la CGT ha
aportat sorgides del col·lectiu amb les enquestes via correu, visites a les escoles i
assemblees, entre d'altres -cap de les propostes que s'han fet al sector educatiu han
estat recollides -.
Ja fa massa anys que sostenim les escoles bressol, escoles i instituts sobre les
nostres esquenes i es fa palès l'impacte en totes nosaltres i també en els resultats
dels estudis de riscos psicosocials de les treballadores i treballadors. (estudis que
des de 2015 no es fan i de pas aprofitem per deixar-ne constància).
Sense més dilació, demanen a l'Administració que abandoni la posició de mirar-nos
des de la distància. Una administració coherent amb el discurs que fa, i que deixi la
comoditat de la paraula passant a l'escolta, a la resposta i l'acció.
Atentament.
CGT CEB-IMEB

