
Asertos 

Páxina de  opinión 

Espazo de liberdade  para a palabra  dos afiliados  de   SNEP de Galicia 
(As  opinións aquí publicades son responsabilidade do asinante) 

A información para todas e todos 
http://snepconcertada.blogspot.com 

https://www.facebook.com/snep.galicia.16 

 

 

A IMPORTANCIA DO PIS 
 

Hoxe estamos inzados de bulos que proveñen de distintas fontes, todas igual de 

perversas. Tan somerxidos vivimos nas redes sociais que, se cadra, alguén cre que 

son un mal de agora, unha especie de cancro específico da sociedade actual. Non é 

así. Os bulos existiron sempre. Falaba non sei quen nun artigo de EL PAÍS que xa 

na época dos romanos o pobre Catilina sufriu as consecuencias dun bulo propalado 

polo elocuentísimo Cicerón e nos Episodios Nacionales Galdós cóntanos como o 

motín de Aranjuez, que lle quitou o poder a Godoy, axudouse tamén de bulos moi 

ben traídos. 

Tamén no mundo laboral son comúns os bulos, moito máis do que cremos. Os bulos 

laborais conseguen desinformar aos traballadores  convencéndoos de que non teñen 

certos dereitos ou de que están obrigados a inexistentes deberes. Na miña xa non 

curta vida sindical escoitei que os docentes da concertada tiñamos a obriga de 

traballar 1600 horas, 1180 nos centros de traballo e o resto nas nosas casas; que 

temos a obriga de facer gardas igual que os nosos compañeiros da pública; que só 

podemos ir ao médico se nos dan permiso; que temos que traballar o mes de xullo 

enteiro se o empresario quere, e un longo etcétera que  non cómpre detallar aquí 

por non aburrir a quen teña a paciencia de ler estas liñas. 

Por iso é tan importante o PIS, o Poder de Información Sindical. O PIS vén 

determinado polas ganas das OOSS (organizacións sindicais) e dos traballadores de 

informar e de ser informados, respectivamente. 

Informar aos traballadores polo miúdo dos seus dereitos, e deberes, resulta unha 

tarefa equiparable a calquera dos doce traballos de Hércules, habida conta da 

cantidade de leis, ordes, decretos, disposicións, anuncios que se suceden no BOE e 

no DOG. Escritos todos aos que, se tivésemos que cualificar baseándonos na 

claridade de exposición, haberiamos de suspender con moi mala nota. Sei por 

experiencia a dificultade de ler, comprender e asimilar os contidos de tales adefesios 

de estilo para logo resumilos e despois trasaladalos aos traballadores. Tamén sei 

que algunhas OOSS prefiren gardar a información e dosificala a súa conveniencia. 

Non é un problema menor as ganas de ser informados que amosan os traballadores. 

Dime a experiencia que moitos docentes, todos en maior ou menor  
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grado intelixentes e ilustrados (polo menos así debería ser segundo a titulación que 

ostentamos) non len a información que se lles envía e, en moitos casos, non saben 

nin sequera se cobran o que lles corresponde. 

Evidentemente o PIS será maior canto máis informen as OOSS e canto máis lean 

os traballadores. A máis PIS menos probabilidades de sermos manipulados e 

viceversa. O PIS resulta decisivo para crear correntes de opinión entre os 

traballadores baseadas na verdade laboral e xurídica e así, coa forza moral que 

proporciona esta reivindicar o que nos corresponde. Cun PIS diminuído, minguado 

por calquera causa a nosa capacidade reivindicativa tamén resulta diminuída e 

minguada. Unha poboación de traballadores desinformados é o paraíso no que 

queren vivir os empresarios. 
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