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Sota el lema, "Lliures i plurals, construïm futur", la Federació d'Ensenyament de la USOC va celebrar el passat dia 10 de maig el seu IXè congrés
a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Els afiliats, representats
pels congressistes amb dret a vot, i després de valorar l'Informe de Gestió
que exposà el Secretari General de la Federació, Sr. Pere Forga, van debatre els estatuts que regularan el règim intern per al proper mandat, així
com la Resolució General i les línies mestres del Pla d’Acció a desenvolupar en el següent període intercongressual.
D'acord amb els Estatuts de la Federació, d'aquest congrés va sortir escollida una nova executiva que dirigirà la Federació durant els propers anys.
A l'acte inaugural de la jornada, així com a la clausura, van assistir diferents personalitats de l'àmbit polític,
educatiu i laboral.

Després de les corresponents acreditacions, la Secretària d’Organització,
Sra. Carme Tel, va dirigir unes paraules als assistents, donant la benvinguda a tothom i va dedicar un emotiu homenatge a la nostra companya
Glòria Perna, Secretària de Recursos Humans, que ens va deixar de forma sobtada el passat dia 1 de maig.
Sempre la tindrem en el nostre record i el seu exemple ens continuarà
acompanyant a la nostra vida. Descansa en pau, amiga.

Seguidament es va fer la proposta de constitució de la Mesa del congrés, encarregada de dirigir-lo.
Va ser aprovada per unanimitat.

President: Sr. Jordi Peiró
Vicepresidenta: Sra. Joana Farré
Secretària: Sra. Emília Sanz

Un cop constituïda la mesa, el seu President va dirigir unes paraules de benvinguda a convidats i congressistes i a continuació va obrir un torn de paraules en el
que van participar diverses personalitats del món polític i educatiu.

Acte inaugural del IX congrés

En primer lloc va intervenir el Sr. Lluís Font, President del
Consell Escolar de Catalunya, dient entre d’altres coses que:
“L’èxit educatiu és fonamental, sobretot en el moment en
que vivim”.
“L’objectiu educatiu ha de posicionar el país a la primera
línia”.
Va acabar la seva intervenció desitjant molta sort i bona feina als congressistes.

En segon lloc va intervenir la Sra. Anna Simó, representant
del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSÍ) dient que:
“És molt important un congrés ara, per tal de debatre cap a
on ha d’anar el nostre sistema educatiu i només des de la pluralitat aconseguirem fer-lo avançar”.
“Cada infant és un món i cada centre és un món, però igual
que a la política estem obligats a entendre’ns i fer grans
acords”.
S’acomiadà oferint-se a parlar de tot, des de la pluralitat i
desitjant als assistents un bon congrés.

La tercera intervenció va correspondre a la Sra. Maria José
García, representant del Partit Popular (PP).
Va defensar la pluralitat i llibertat en el model educatiu, sempre dins el marc de convivència.
“Es necesatrio que haya libertad de enseñanza y libertad de
elección para todos los padres”.
“El Partido Popular defiende el sistema de conciertos, que
facilita a las familias el poder escoger pluralidad de centros”.
“Que los padres elijan por la ideologia de centros, ya sea una
escuela pública o concertada”.
Finalment es va acomiadar dels congressistes transmetent la
seva voluntat d’estar aliada amb la pluralitat.

La quarta intervenció va correspondre a la Sra. Esther Niubó,
representant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
En les seves paraules va traslladar als assistents el seu suport
a tot el sistema educatiu.
“Perquè hagi llibertat ha d’haver equitat i l’educació és un
motor per aquesta equitat”.
Va desitjar un bon congrés i va fer esment a que la feina dels
allà presents repercutiria en tot el sistema educatiu.

La següent intervenció va correspondre per al Sr. Miquel Garcia,
Director de Centres Privats i Concertats.
A la seva intervenció va dir, entre d’altres coses, que:
“Un sindicat és un moviment legal i base de la vida dels treballadors”.
Va animar als assistents a millorar els docents perquè, segons les
seves paraules, “millorant els docents es milloren les escoles i
això és una molt bona feina que feu vosaltres”.
“La primera responsabilitat d’un titular són els seus treballadors,
el seu benestar i la seva formació”.
Animà els assistents a reclamar aquesta formació per tal de fer
sostenible l’escola.
“Catalunya és plural i necessita un sistema educatiu plural”.
Va agrair el haver estat convidat al congrés i va desitjar als assistents una bona feina.

Per acabar aquesta primera part, el Secretari General
de la Federació d’Ensenyament de la USOC, Sr. Pere
Forga, es va adreçar als assistents.

“Companyes i companys de la Mesa Presidencial, President del
IX Congrés de la Federació d’Ensenyament de la USOC, voldria
donar la benvinguda als nombrosos convidats i convidades que
ens acompanyeu en el dia d’avui, en aquest acte inaugural. No
cal dir, que d’una manera molt específica als delegats i delegades
congressistes de centres educatius de tota Catalunya.
El celebrem en aquesta ciutat de Barcelona, capital de Catalunya
i en aquest recinte, l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona,
un entorn molt més que idoni per a la celebració d’un congrés
d’una organització de caire educatiu.”

LLIURES
I PLURALS,
CONSTRUÏM FUTUR.

Com us deia a l’inici de les meves paraules, voldria donar la benvinguda i agrair la presència de
tots els convidats:
Companys i companyes, sigueu tots molt benvinguts.
Un congrés de qualsevol organització, també
d’un sindicat, és un moment adequat per a tornar
a repensar, redefinir, replantejar i avaluar la feina feta al llarg d’un període congressual de quatre anys. També per reflexionar i renovar el missatge sobre el que som, què representem i redefinir els reptes i objectius per al nou període congressual. No vol dir capgirar-ho tot, sinó reordenar, si cal, d’una altra forma o criteri.
EL LEMA DEL CONGRÉS...

“LLIURES I PLURALS, CONSTRUÏM FUTUR”
Per a nosaltres, la Federació d’Ensenyament de la USOC, aquest moment és de gran importància i transcendència per a reafirmar els nostres principis i models, per a poder-los debatre i formular-los d’una manera més clara: la redefinició del que volem ser, a partir del que hem estat i som.
Tothom és coneixedor que Catalunya està vivint un moment complex des de diferents àmbits:

En l’àmbit polític, el Govern de Catalunya té l’objectiu d’organitzar un referèndum sobre el futur polític de
país. Hi ha un gran consens a la societat catalana per a que es pugui realitzar aquest referèndum d’una forma pactada amb el Govern Espanyol. En aquesta qüestió tan transcendental, ens remetem als acords que
l’any 2013 van aprovar els òrgans de la USOC, referents al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i més recentment, al desembre passat, a la posició fixada també en els òrgans, en relació al Pacte Nacional pel Referèndum.
En l’àmbit educatiu sonen també temps de canvis, moviments coetanis amb noves formulacions polítiques i
socials. Res és inamovible, però de produir-se modificacions importants de la legislació educativa, nosaltres defensem i defensarem un model educatiu basat en el respecte a tres pilars fonamentals:
1.

Pluralitat i complementarietat de models: Que no és altra cosa que, a més dels poders públics, que
tenen la responsabilitat de garantir el dret a l’educació, puguin concórrer altres agents -la iniciativa
social- en la formulació de models educatius diferenciats. És el que anomenem llibertat d'ensenyament.

2.

Dret d’elecció de les famílies: Els pares i les mares, principals responsables de l'educació de llurs
fills, han de poder elegir l’educació que més s’avingui amb les seves conviccions i formes de pensar.
Un dret avalat en la normativa estatal, nacional i internacional. Entenem que tot i ser un dret relatiu,
sotmès a la disponibilitat de places escolars, ha de ser garantit per les pròpies administracions públiques.

3.

Gratuïtat del sistema educatiu: En la situació actual, és absolutament imprescindible avançar de
forma clara i decidida vers un finançament adequat de tots els centres del Servei d’Educació que garanteixi, com a mínim, la gratuïtat real dels ensenyaments considerats obligatoris, per arribar a un
servei d’educació, de titularitat diversa i en igualtat de drets i deures, tal i com es va dissenyar en la
LEC.

Darrerament s’han encetat debats al voltant de la
SEGREGACIÓ ESCOLAR en els processos de
matriculació. Des de la FEUSOC entenem que
qualsevol debat que s'iniciï relacionat amb l’equitat
del sistema serà parcial i estèril, mentre no s’abordi
prèviament el finançament de tot el sistema i s’incrementin les dotacions pressupostàries educatives
als nivells que preveu la pròpia Llei d’Educació de
Catalunya.
En aquest marc educatiu que acabo de descriure, el
paper del sindicalisme és fonamental: la defensa
dels llocs de treball de tot el sistema (professorat,
personal d’administració, de serveis, personal d'atenció educativa...) i l’exigència del manteniment i
millora de les condicions laborals a qui en tingui la
responsabilitat.
En aquest context, voldria fer una referència al VIIè congrés de la Federació Estatal d’Ensenyament de la
USO, celebrat l’any passat a la ciutat de Salamanca i que va tenir com a lema:
“Porque todos educamos.
USO, el sindicato de todos”.
Tot el professorat compartim una vocació comuna: educar. Perseguim un mateix objectiu i el portem a terme amb la mateixa professionalitat, amb independència de la titularitat del centre educatiu.
LEC
És públic i notori el posicionament que ha mantingut la nostra organització sobre la Llei d’Educació aprovada l’any 2009. En aquell moment es deia que era una llei “de país”, feta per a romandre i que en aquell
context polític volia dir una llei important, d’ampli consens polític i que permetia fer polítiques diverses en
funció de les majories de govern.
D’això en fa vuit anys ja, i encara no s’ha desplegat de manera completa. Vull fer, em toca fer, una especial
referència sobre la disposició transitòria segona, que regula les condicions d’homologació salarial i laboral
de tot el professorat del sistema. NO S’HA COMPLERT RES!!! No hi ha hagut voluntat per a fer-ho. I per
suposat, NO HI HA DRET.
Per tot això, és bastant sorprenent que es parli de reformes de la LEC, havent criticat sempre la manca de
sentit educatiu i partidisme en la multitud de reformes de les lleis estatals bàsiques d’educació. Qualsevol
mestre, professor/a sap, coneix o intueix que si una cosa necessita l’educació és estabilitat normativa.
NEGOCIACIÓ
Per acabar, voldria fer referència a la negociació col·lectiva. Patronals i sindicats som els responsables de
l’èxit o fracàs de la negociació, però hi ha un element, l’Administració, que té responsabilitats sobre el finançament del sistema. Uns i altres, tots en conjunt, tenim l’obligació d’aportar sortides dignes a la negociació del conveni de concertada, amb responsabilitat i generositat.
EQUILIBRI i LÍMIT, dues paraules molt útils per afrontar la ingent tasca que tenim encomanada.
Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos.

Després de la intervenció del Secretari General es va fer un petit descans
per tal d’acomiadar els convidats.

INFORME DE GESTIÓ
2012– 2017
Seguidament, es va iniciar el treball propi del congrés. El Secretari General, després d’acomiadar els convidats amb un agraïment per la seva presència, va presentar l’Informe de Gestió, feina feta per la Federació
en els darrers quatre anys.
L’informe de gestió de la Comissió Executiva elegida en el VIIIè Congrés va voler reflectir de forma sintètica, per veu del seu Secretari General la feina realitzada per la pròpia Comissió Executiva. En definitiva,
fer referència al treball col·legiat de tots els set membres de la Comissió Executiva de la Federació d’Ensenyament de la USOC.
Essencialment la gestió ha estat fonamentada
sobre la base de les resolucions i els estatuts
aprovats en el VIIIè congrés i tenint en compte la conjuntura política, econòmica i de l’àmbit educatiu.
En aquests quatre darrers anys, la Federació
s’ha organitzat seguint l’estructura organitzativa recollida als estatuts aprovats al VIIIè
Congrés:
La Comissió executiva, formada per set secretaries, ha distribuit la feina sindical en equips
de treball sectorials (ensenyament concertat,
educació especial, ensenyament públic, llars
d’infants, lleure educatiu, …) i per àrees
(organització, acció sindical-mobilitzacións,
comunicació-informació-xarxes socials, formació i economia) i equips de treball específics. En aquest sentit, volem destacar de forma especial la tasca realitzada pel grup de treball “IMPULS PÚBLICA”, amb la finalitat
d’ampliar la presència de la FEUSOC al sector públic i que permeti ampliar la nostra representació en aquest sector en els processos
electorals de l’any 2019.

Anualment, el Comitè d’Ensenyament, màxim òrgan entre congressos,
ha aprovat el seguiment de la gestió de la Comissió Executiva.

Els principis en que s’ha fonamentat la nostra gestió
recullen el pensament del sindicat en matèria educativa.
El nostre model sindical defensa:
Un sistema educatiu d’interés general que inclogui tots el centres sostinguts amb fons públics (centres
de titularitat pública i privats concertats).
Llibertat d’elecció de centre de les famílies.
Garantia de defensa dels treballadors i treballadores de tot el sistema.

En Pere Forga, en la seva intervenció va explicar els congressistes com des de l’executiva s’ha viscut la
conjuntura interna del sindicat, durant aquest període intercongressual, així com els fets socials, polítics i
econòmics, externs a l’organització però que tan han afectat els treballadors del sector.
De la mateixa manera s’ha fet esment de la important participació orgànica i institucional que ha
viscut la Federació, participant a nombrosos actes
i reunions.
També, ha pormenoritzat la feina desenvolupada
per les diferents secretaries.
Un cop acabada l’exposició, es van produir diferents intervencions de congressistes per tal de fer
una valoració de la feina feta en tot aquest període, aprovant-se per unanimitat l’Informe de Gestió.

- DEBAT ESTATUTS Seguidament els congressistes van començar a treballar els estatuts presentats per l’executiva. Un document que marca la manera interna de funcionar de la Federació per als propers 4 anys. La presentació del
document la van fer Jorge Carro, Joaquim Castellví, Enrique Gallego i Núria Villas.
El document presentat han tingut 18 esmenes, d’aquestes 8 han estat acceptades per la ponència, 7
no han estat acceptades per la ponència i 3 transaccionals.
Després d’un intens debat, de les 7 set esmenes no
acceptades, sis es van retirar per part de l’esmena i
una altra es va votar, guanyant la ponència.
De les 3 transaccionals, una es va acceptar per part
de l’esmena, a una altra se li va donar un nou redactar, acordat per les parts i l’altra va passar a votació, guanyant l’esmena i, per tant, quedant el text
de l’esmena.
Finalment es van aprovar els estatuts per unanimitat.

Acabat aquest punt, el President de la mesa
va anunciar una parada d’una hora per tal
de poder dinar.

- Intervenció Consellera Sra. Meritxell Ruíz
A les 15h. el President de la mesa ha donat per començada la sessió de la tarda, que va iniciar la Hble. Sra.
Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruíz, dirigint-se als congressistes.

A la seva intervenció, la consellera va deixar clar que els darrers anys han estat molt difícils per a aquest
país, que queda molt camí per fer i millorar, que encara són masses les feines precàries i que el nostre atur
sempre ha estat molt estructural.
Agraeix als presents el seu compromís amb els drets laborals i explícitament creu que cal fer un reconeixement social a la feina dels docents.

La Consellera va destacar, a la seva intervenció que:
“Necessitem un bon sistema educatiu i cal agrair la feina dels docents”.
“Els centres educatius han estat un lloc de cohesió social”.
“Encara no tenim tots els recursos per tal de revertir els esforços que s’han hagut de fer”.
“La LEC ha suposat un canvi en el marc educatiu, donant molta autonomia als centres, lideratge pedagògic
i avaluació”
“Tenim un sistema educatiu que s’està adaptant als reptes de futur”.

Per acabar, va encoratjar a tots
els assistents a seguir pel camí
de la defensa dels drets laborals
dels treballadors de l’ensenyament.

DEBAT RESOLUCIONS

Un cop acabada la intervenció de la Consellera,
els congressistes van començar a treballar la Resolució General i Pla d’acció per al proper mandat.
La comissió que defensava l’escrit estava formada
per Josep Maria Boneu, Daniel Checa, Víctor Jiménez i Ernest Relaño.

El document estava dividit en 5 apartats:
1. Introducció. On s’analitza el significat del lema del congrés, l’actual conjuntura econòmica i el context polític.
2. El pla d’acció per als anys 2017-2021. Objectius afiliatius, electorals, organitzatius, acció sindical i
comunicació.
3. Resolució per a l’ensenyament privat.
4. Resolució per a l’ensenyament públic.
5. La formació professional
En el mandat que inaugura el IXè Congrés de la Federació d’Ensenyament de la USOC i en el context en
el que ens trobem, creiem convenient proposar unes prioritats estratègiques que orientin el treball a realitzar pel conjunt de la Federació. La finalitat d’aquest pla d’acció és contribuir a enfortir la Federació i el
creixement afiliatiu i representatiu, proporcionant criteris i orientacions per a la millora de l’organització
interna, amb la finalitat d’esdevenir més eficaços en la defensa dels interessos de la classe treballadora,
sempre sota la idea que entre tots formem el sindicat i que tots els afiliats de la Federació,
LLIURES I PLURALS, CONSTRUÏM FUTUR
Per aconseguir-ho, s’estructura aquest pla d’acció en:
Objectius afiliatius
La Federació es proposa com a objectiu permanent l’increment afiliatiu, perquè és justament l’afiliació
dels treballadors la base del nostre model sindical. Cada any, el Comitè d’Ensenyament elaborarà un pla
amb objectius concrets i avaluables al finalitzar el curs escolar.
Objectius electorals
Un altre objectiu estratègic de la Federació són les eleccions sindicals. Aquestes aporten la representativitat necessària per estar presents tant en les institucions com en la negociació col·lectiva.
Tot i que el sector concertat de les escoles ordinàries aporta el gruix majoritari de la representació i, per
tant dels delegats, cal tenir present i potenciar tots els sectors del món de l’ensenyament:
Per aquest mandat, la FEUSOC es proposa com a prioritat incrementar la seva representació en tots els
sectors de l’àmbit educatiu. El Comitè d’Ensenyament en farà un seguiment, marcant el objectius de cada
curs i especialment de l’intens període de renovació.

Objectius organitzatius
Cal progressar en la consolidació de la Federació en aquelles comarques on és present i on existeix una
implantació més alta. Caldrà fomentar encara més la participació dels afiliats i delegats, reforçant la vida
orgànica, mitjançant reunions informatives i formatives.
Objectius d’acció sindical i comunicació
L’aparició de les noves tecnologies fan necessari l’impuls en l’àmbit sindical d’una profunda reflexió de
la que es deriven actuacions concretes en tots els camps i, per suposat, també en el de la comunicació.
El sindicat ha d’utilitzar la xarxa i la resta de noves tecnologies no només com a usuari, sinó que ha de
formar part de la xarxa, ha de ser protagonista i desenvolupar un paper actiu en l’estratègia tant d’acció
sindical com de comunicació.
La imatge que tramet l’organització sindical a la societat condicionarà el seguiment d’aquesta per part
dels treballadors i per tant és acció sindical. Es necessària la construcció d’una opinió pública favorable a
l’organització. S’ha de donar a conèixer el fet diferencial de la FEUSOC. Aquest és un dels papers de la
comunicació externa.
Es potenciaran les eines de comunicació externes. Correu electrònic, circulars, butlletins, revistes, notes
de premsa, lloc web, xarxes socials (twitter amb el compte @EnsenyamentUSOC, facebook amb el
compte “FEUSOC”, ... ), whatsapp, entrevistes amb els mitjans, rodes de premsa...
Els membres de l’organització hauran de difondre els missatges i comunicacions de la Federació.
El IXè Congrés de la FEUSOC es proposa en aquest mandat consolidar i avançar en el seu posicionament
en els canals d’informació i comunicació. Des de l’anterior congrés ha fet un progrés important centrat en
la imatge corporativa, però especialment en la seva nova pàgina web www.feusoc.cat com a eina d’informació i d’ús sindical per part dels afiliats. Aquest progrés iniciat en el període congressual que acabem,
ha representat una renovació total de la web de la Federació i l’establiment d’apartats d’ús exclusiu per
als afiliats, on es pot trobar la informació necessària per a l’acció sindical.
En aquest proper mandat congressual s'haurà d'afrontar una adaptació a tots aquells nous canals que apareguin i que es consideri són necessaris per a la difusió del nostre missatge.
Es van presentar un total de 26 esmenes al document de les que 25 van ser acceptades per la
comissió de resolució i una no, que va ser retirada per l’esmenant.
Es va procedir a la votació del document en la
seva totalitat i va ser aprovat per unanimitat.

També es va presentar una resolución especial
sobre el sistema inclusiu, que va ser aprovada.

Seguidament el President de la mesa va passar al següent punt del programa de treball, amb la presentació
dels candidats per a la següent executiva, comitè i comissió de garanties.
Els assistents amb dret a vot van anar cap ales urnes, mentre que es projectava un audiovisual en dues
parts; en una primera fent història del sindicat i en una segona en record a molts dels fets que s’havien viscut en els darrers quatre anys.

Tal i com estava previst, cap a dos quarts de sis de la tarda es van comunicar els resultats finals:

Elecció òrgans FEUSOC

Membres de l’executiva de la FEUSOC:
PERE FORGA (Secretaria General)
JORGE CARRO (Secretaria d’Organització i Formació)
CARME TEL (Secretaria de Recursos Humans)
LEANDRA BELZUNCES (Secretaria de Política Sindical)
MONTSE CANAL (Secretaria de Relacions Institucionals)
VÍCTOR JIMÉNEZ (Secretaria d’Acció Sindical)
DANIEL CHECA (Secretaria de Comunicació)

Membres del comitè de la Federació:
JOAQUIM CASTELLVÍ
JOANA FARRÉ
ERNEST RELAÑO
PEDRO MIGUEL GALIANA
JOSEP MARIA BONEU
NÚRIA VILLAS
ANDREU GRANOLLERS
SUSANA CANO
EMÍLIA SANZ
JOSEP MARIA VIDAL
MERITXEL MARSÉ
JORDI PEIRÓ
CATXO SALMERÓN
NÚRIA GAUSACHS
MARIA DEL MAR MIRALLES
JESÚS GARCÍA

Comissió de Garanties
MANEL BLANCO
JOAN PEDROLA
ESTER MARTOS

- CLOENDA A l’acte de clausura, van intervenir: Maria Recuero, Antonio Amate i Pere Forga.

Maria Recuero, Secretària General de la USOC
Va posar en valor el treball fet per la Federació per
organitzar el congrés i per la feina feta en els darrers anys.
Va donar l’enhorabona a l’executiva entrant i va
agrair la feina feta a les persones de l’executiva
sortint i als que no hi seran a la nova executiva durant els propers 4 anys.
Per acabar, van encoratjar a tothom dient:
“Endavant, força, lluita i treball.

Antonio Amate, Secretario General de la Federación de Enseñanza de la USO
“Queremos ser libres, plurales y construiur, en vez
de demoler, como hacen otros”.
“Soy el Secretario General de una gran organización, una organización que quiere una escuela pública para quién la elija y una escuela concertada
para quién la elija”.

A la seva darrera intervenció, Pere Forga, renovat
Secretari General de la Federació d’Ensenyament
de la USOC va dirigir als assistents les darreres
paraules en l’acte de cloenda, fent un resum de
tota la feina del dia a dia i adreçà un missatge a
tots els presents per tal de seguir amb la defensa
dels drets laborals dels treballadors de tots els
centres educatius.

“La Llei de PGE que s'està tramitant al Congrés de Diputats estableix una retallada en educació d'un 1%
del PIB, passant la mitjana estatal del 4,6 al 3,6 %. Tindrà conseqüències sobre les CCAA. És impossible
que el sistema educatiu pugui millorar amb aquest baix nivell d'inversió, tot i l'esforç del professorat. El
conjunt de la ciutadania haurem d'exigir a les Administracions més inversió en educació.
Entenem la formació permanent del professorat com un element de gran importància per poder fer front
als reptes educatius. En els darrers quatre anys la inversió en formació ha caigut de manera considerable. I
hem d'exigir a les administracions l'increment de pressupost per formació. Sense ella, difícilment pot haver-hi reflexió que porti a l'actualització de la pràctica docent.
Innovació educativa: Segurament és una necessitat i obeeix a objectius pedagògics contrastats, però també
cal dir clar que comporta grans esforços per al professorat, afegits a la seva tasca ordinària. Impliquen una
sobrecàrrega de treball, sobre una feina que comporta greus riscos psicosocials depenent de l'organització
del centre educatiu. Caldrà estar molt vigilants a la Salut Laboral dels docents i la prevenció esdevé una
eina d'acció sindical de primer ordre”.
“Per acabar, un agraïment a les persones que ja no formaran part de l’executiva però que aquesta continuarà comptant amb el seu inestimable ajut”.

En Jordi Peiró, President de la mesa, va donar
per acabat el congrés amb un record i una lectura
dedicada a la companya Glòria Perna. DEP

T’ajudem a formar-te
Accedeix als descomptes
per a afiliats

www.feusoc.cat

@EnsenyamentUSOC
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