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Els participants van sortir de la Zona Franca el dia 15

notícia

Arriba a la ciutat la marxa
contra l’atur i pel treball

La marxa contra l’atur va recórrer 23 municipis de 5 comarques
no tenen gaires competències en
matèria de lluita contra l’atur tot i
que “fan tot el possible per combatre’l”. En aquest sentit, el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica
i Personal va ressaltar la feina que
es fa des de l’Institut Municipal de
Formació Ocupacional, l’IMFO.
Per la seva banda, el regidor d’ICEV, Joan Oms, va posar de manifest la necessitat de què tant els
ajuntaments com els consells co-

marcals reivindiquin un marc competencial i de recursos més ampli
per lluitar contra la desocupació.
Els seguidors de la marxa van
lliurar, a cada ajuntament que van
visitar, la carta pels drets dels desocupats, document elaborat per la
plataforma convocant. A la carta es
destaca la necessitat de reduir la
jornada laboral a 35 hores, sense
disminució de sou, i la creació proporcional de llocs de treball.

IMACNA

La marxa contra l’atur i per un treball digne, convocada per la Mesa per L’Hospitalet el 15 d’abril.
Prop de 250 persones van sortir
de la Zona Franca i van arribar a
la ciutat en la primera jornada de
la marxa que va fer un recorregut
total de 100 quilòmetres. Uns dies
abans, el Ple municipal havia aprovat una moció, presentada per ICEV, en la que el Consistori recolzava l’acció dels aturats.
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Personal,
Clemente Murillo, va rebre una
representació dels manifestants. A
la reunió també van estar presents
els regidors d’IC-EV, Ramón
Luque i Joan Oms. Els integrants
de la mesa cívica van presentar
les seves reivindicacions, basades
en el dret constitucional a tenir un
treball digne. Clemente Murillo va
destacar que L’Hospitalet és una
de les ciutats de l’àrea metropolitana amb una taxa d’atur més baixa, que es va situar al mes de març
entorn del 9,07 per cent. Murillo va
qualificar la desocupació com “una
tara d’aquesta societat i del segle”
i va afirmar que els ajuntaments
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UGT supera CCOO en 7 punts. La
UGT de L’Hospitalet va aprofitar la celebració de la segona assemblea
comarcal per presentar els resultats definitius de les eleccions sindicals. UGT a obtenir el 42,6 per cent dels vots, davant del 35 per cent
aconseguit per CCOO. A l’acte va assistir el secretari general del sindicat a Catalunya, José Álvarez, qui va destacar que per primera vegada
UGT ha aconseguit ser la primera força sindical a L’Hospitalet.

