
SENSE NOSALTRES NO FUNCIONA CAP ESCOLA 

A la vaga del 29N hem de ser-hi! 

 

Monitores de menjador i d’extraescolars, directores de lleure, vetlladores, cuineres i auxiliars 

de cuina, personal de neteja i personal administratiu formen part del sector del lleure educatiu 

del nostre país. Tot i representar prop del 50% del personal de les escoles públiques catalanes, 

no se’ns reconeix la imprescindible tasca pedagògica que realitzem dia rere dia i s’obvia les 

males condicions laborals a les que estem sotmeses.  

Parlem d’un sistema de contractació temporal sistemàtica (o fins i tot sense contracte), dels 

salaris baixos i congelats, de l’absència de regulació de les ràtios als menjadors i la 

desproporció del nombre d’infants per monitora, del robatori de dies de vacances, de la 

feminització de les tasques de cura, de l’absència de descansos en colònies d’estiu, del no 

reconeixement ni retribució d’hores de programació, de l’absència de dies de lliure disposició, 

del no reconeixement de l’antiguitat...i un llarg etcètera que fan que treballar al món del 

lleure sigui entès per tothom com a sinònim de temporalitat i precarietat. 

Aquests dies, estem vivint el procés de redacció i negociació de dos documents claus que 

poden canviar les nostres realitats laborals de forma imminent i irreversible. Desprès de dos 

anys de pròrroga de l’antic Conveni del Lleure, ens trobem davant del procés de negociació 

del 4t Conveni Col·lectiu del Lleure, capitanejat per la patronal i els sindicats majoritaris, 

deixant fora qualsevol altra veu del sector disposada a assenyalar i revertir les situacions 

laborals precàries anteriorment esmentades. A aquest fet s’hi afegeix la redacció, per part del 

departament d’ensenyament, de l’esbós de Decret de Menjadors que ha alçat en peu de 

guerra a Associacions de mares i pares d’arreu del territori. 

El sector del lleure de la nostra comarca no ens podem mantenir al marge d’aquesta situació. 

És per aquest motiu que treballadors i treballadores de sis centres educatius (Escola Llebetx, 

Escola Cossetània, Escola Arjau, Escola Sant Jordi, Escola Parellades i Escola Riera de Ribes) ens 

hem unit per crear la Coordinadora de Treballadores del Lleure del Garraf. La Coordinadora 

neix amb l’objectiu de fer front comú per defensar els nostres drets laborals, així com per 

intercanviar experiències i realitats diverses que es donen en cada centre en matèria de lleure. 

Des de la Coordinadora entenem que és imprescindible la mobilització de totes les 

treballadores del lleure de totes les escoles i centres educatius del Garraf per tal de poder 

exercir prou pressió. És a les nostres mans revertir l’escenari de perpetuació de la precarietat 

laboral a la que ens volen mantenir sotmeses. És per això que us emplacem a participar 

activament de la Vaga d’Ensenyament que tindrà lloc el proper dijous 29 de novembre i a 

participar dels diversos actes programats: 

- “Passa-escoles informatiu” i lectura de manifest. 11h Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú. 

Organitza: Coordinadora de Treballadores del Lleure del Garraf. 

- Manifestació unitària. 12h Pl Universitat, Barcelona. Organitza: USTEC, CGT, Aspepc-Sps, 

SEPC, Sindicat d’Estudiant i COS.  


