
Estem contentes!! 

Perquè  fem vacances , podem  descansar  i prendre una mica de distància per reprendre la 

feina i la lluita pel 0-3 i pel 0-18 i pel 0-99 i… per la  salut i pels  drets socials… 

També estem contentes per la victòria que està suposant  la recuperació de les hores de cuina 

de les  bressol que tenen l’empresa de cuina Serunion. 

Ho hem sabut durant aquests dies de descans. 

Part del comitè d’empresa (UGT) va denunciar al tribunal Laboral de Catalunya  el fet que des 

de fa tres cursos mai s’havien complert el nombre de menús pactat al Plec de condicions amb 

l’Imeb. El tribunal va demanar explicacions i comprovants del tema i  Serunion va decidir 

negociar amb el comitè abans que presentar la documentació!! .  

Per tant, han negociat per tots els centres que porta aquesta empresa un nou nombre de 

menús basant-se en la realitat dels centres. Per tant, a partir d’abril recuperem  l’ hora que ens 

havien estafat, amb  la complicitat de l’IMEB. 

Creiem que ha estat exemplar com ens hem vinculat les diferents treballadores en aquesta 

lluita, superant les barreres d’estar contractades per empreses diferents i,  amb el recolzament 

important de les famílies.  

Ens hem coordinat , hem fet assemblees  i ens hem sentit que el problema era de totes. El 

problema era de l’escola i del seu funcionament  i organització que ha d’estar, sempre, al 

servei dels infants.  

I també hem fet pinya davant la injustícia a les  companyes, per part d’una  empresa (no 

oblidem filial d’una multinacional francesa) que es saltava tots els drets laborals. 

També  volem denunciar les males arts per part de l’empresa  pressionant individualment  les 

treballadores, de manera indigna utilitzant tècniques que feia temps a les escoles no estàvem  

acostumades : coacció i por a l’acomiadament per tal que firmessin la carta on comunicaven la 

nova situació laboral. 

Podem dir amb alegria i dignitat que hem guanyat una batalla i sobretot  que el que estem 

guanyant és sentir la força que ens dona quan anem juntes amb  unió i  solidaritat: podem 

defensar-nos  i guanyar!!  

Podem dir que Sí es pot! I que hem de continuar defensant el model de qualitat per l’escola 

Bressol, defensant-nos juntes de  tots els atacs que vinguin. 

TU SI QUE POTS!! 

 

 


