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Laboral. La jornada reivindicativa es commemora convocada per la Confederació Sindical Internacional

CCOO reclama treball digne
amb una festa a Bellvitge
El sindicat tria
L’Hospitalet per segon
any consecutiu per
reivindicar una feina que
permeti als treballadors
viure amb dignitat
L’any 2008, la Confederació
Sindical Internacional va convocar la Jornada del Treball Digne,
en principi adreçada a revindicar unes bones condicions als
països no desenvolupats, però
les conseqüències laborals de
la crisi econòmica han fet que
els sindicats majoritaris a Catalunya hagin recollit el testimoni
per defensar la situació laboral
a casa nostra. Bellvitge acull
un any més la Festa del Treball
Digne de CCOO, que tindrà
lloc el 5 d’octubre a la plaça de
la Cultura i al Centre Cultural
Bellvitge-Gornal.
Els sindicats denuncien que el
25% dels assalariats catalans
son “inframileuristes” i demanen
que tots els convenis estiguin
per sobre dels 14.000€ l’any.
El secretari general de

PROGRAMA 5 D’OCTUBRE
yyy 17h. Activitats infantils. Jocs de petit format, estands d’organitzacions, food
trucks, etc. Pl. de la Cultura.
yyy 17h. Coral Roig Encès.
La coral de CCOO. Centre
Cultural Bellvitge-Gornal.
yyy 18h. Espai Slham Poetry. Pl. de la Cultura.
yyy 18h. Projecció: ‘Del
campo andaluz a la construcción de Catalunya’.
Vídeo de Llúcia Oliva sobre
la vaga de la construcció del
1976. Centre Cultural.
Els líders de CCOO Javier Pacheco i Unai Sordo s’adrecen al públic en la festa de l’any passat

CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, afirma que poc a poc ho
estan aconseguint i que la reforma laboral és l’origen d’aquesta
situació. “Ha fet que la gent que
treballa no surti de la pobresa,
amb contractes curts i temporals”. Derogar la reforma és

l’objectiu clau. “I per això és imprescindible l’estabilitat política,
per aconseguir la distribució de
la riquesa i recuperar el treball
digne, derogar la reforma laboral i fer un nou marc del món laboral que s’adapta a la situació
actual perquè les condicions

del treball han canviat molt”.
CCOO ha posat a la venda
a internet –per evitar el consum
de paper– els bons d’ajut per a
la festa, a un preu de 5€. y

i

Informació i venda de bons:
www.ccoo.cat/festa

Reyes, nova coordinadora a L’H
La Festa del Treball Digne suposarà també la presentació
oficial de la nova coordinadora
de CCOO a L’Hospitalet, Liliana Reyes, que ha rellevat la històrica Asun Romero, que es va
jubilar aquest estiu.
Reyes és treballadora del
sector serveis i activista social.
Prové de la lluita pels drets de
les treballadores de la llar i les
cures, vinculada a l’Associació
Mujeres Pa’lante i al grup de

defensa del conveni de la OIT
per als treballadors domèstics.
La nova coordinadora local
és graduada en màrqueting, té
un màster en política social, treball i benestar de la UAB i cursa
el doctorat en sociologia.
“Per a mi” –explica– “aquesta responsabilitat és un repte i
em dona l’oportunitat de contribuir a fer un món millor, amb
responsabilitat i il·lusió”.
Reyes vol seguir la tasca de

la seva predecessora i posa
l’accent en la lluita contra la precarietat, la discriminació laboral
–en especial de les persones
estrangeres i de les dones– i
a erradicar la reforma laboral.
“També hem de lluitar pels drets
socials: l’habitatge, la situació
de les persones migrades, i
contra la pobresa i l’exclusió.
És a dir, hem de defensar els
drets de les treballadores i els
treballadors”, diu. y

yyy 19h. Botifarrada. Pl. de
la Cultura.
yyy 19h. Debat: vaga laboral i protesta social. Centre Cultural.
yyy 20h. Acte institucional.
Liliana Reyes, coordinadora
de CCOO a L’H, i l’alcaldessa
Núria Marín. Lliurament premi
Aurora Gómez i de reconeixements. Pl. de la Cultura.
yyy 20h. Instal·lació de Pau
i Solidaritat. En record dels
sindicalistes assassinats al
món. Centre Cultural.
yyy 20.40h. Intervenció de
Javier Pacheco, secretari
general de CCOO Catalunya. Pl. de la Cultura.

Liliana Reyes

yyy 21h. Actuació de Timón
Republik i Hotel Cochambre. Pl. de la Cultura.

