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LA VERGONYA DELS POCA VERGONYA
Sr Lara, Srs de CCOO-SME, m’adreço a vostès, per donar compliment a la seva sol·licitud de
rectificació expressada en el desafortunat comunicat que van publicar vostès amb data 11/03/2008.
En primer lloc els aconsello que programin un curs de comprensió lectora i siguin vostès els primers
en matricular-se, pagant està clar, potser així entendran el que allí es comunica. També tenen l’opció
de rellegir-lo i intentar entendre’l millor.
Tenen legitimitat absoluta per defensar el negoci que tenen muntat amb els cursos, però no d’aquesta
manera, no calumniïn ni utilitzin la demagògia compasiva si us plau. És de poca vergonya i de poca
acció sindical esmentar que gran part del col·lectiu sortirà perjudicat defenent a companys que han
realitzat cursos formatius previ peatge, en detriment d’altres que no poden realitzar-los per diferents
motius. Caldria també que clarifiquessin l’etiologia de la realització de cursos que creiem que es
troba en l’aprenentatge, l’ampliació de coneixements, la formació professional, etc, però ans el
contrari vostès en els cursos només esmenten i emfatitzen els punts que valen, obviant l’essència que
haurien de tenir en la mesura dels coneixements que s’haurien d’assolir, això no és important oi
srs??.
Està clar es tracta d’aconseguir punts i prou, aquesta és la màxima que després ens trobem en la
perversió que utilitzen en la pròpia realització d’exàmens, assistència a classe etc.
Mirin, si tant els preocupa que tothom s’acosti a casa, programin cursos sense lucrar-se o sia gratuïts,
però no un de cada quinze, sinó tots gratuïts, d’aquesta manera podrien garantir que tothom està en
igualtat de condicions i també els ajudarà a justificar la subvenció que reben en concepte de formació,
i si poden elevin el valor que tenen, per que a 0,12 punts per curs s’han de fer masses cursos per anar
amb certa garantia als concursos, encara que està clar si els pugen de puntuació potser no en farien
tants i conseqüentment no entrarien tants calers, oi srs??.
Els recordo que la nostra intenció, lluny del que calumnien vostès, el que pretén és ser més justos,
donat que suposo que vostès també saben que no tothom té la possibilitat de realitzar cursos ja que hi
ha un nombre important de companys que per diferents causes no els permet carregar com a despesa
afegida els 600€ de mitja per aconseguir 1 punt en el concurs, oi srs??.
Esperem que amb aquest escrit donin per complimentada la seva petició encara que no sigui una
rectificació sinó una ratificació del que pensem vers la corruptela i el mercadeig que suposen els
cursos sense cap fiscalització oficial.
SALUT!!
Catalunya 12/03/2008

