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La crisi que ens
porta a l’atur
A hores d’ara ningú no discuteix
els perquès de la crisi. Després
d’un temps de negació, simulació i falses controvèrsies, acceptem la tesi que hem arribat a
l’infern de la crisi pel camí de
l’especulació d’una colla
d’estafadors, afavorit pel descontrol dels mercats i animat
pels potents altaveus mediàtics
que tractaven gairebé de cavernícoles aquells qui no volien
pujar a la muntanya russa del
desgavell. Les víctimes
d’aquesta bacanal han estat
els treballadors i treballadores,
la baula més feble de la cadena
de poder social. Els danys de la
deflagració de l’esclat són com
una ona expansiva, des de la
pèrdua de la feina, passant per
la congelació salarial i arribant
a la rebaixa del sou.
Les dades del 30 de novembre,
les darreres conegudes a la
redacció d’aquest article, fixen
en 27.191 les persones que conviuen amb l’atur a la província
de Lleida, xifra que representa
un increment interanual del
9,95% i en xifres absolutes 2.417
aturats i aturades més que fa
un any. Les contractacions, pel

que fa al mes de novembre del
2009, presenten un descens
del 24,79% en els contractes
indefinits i d’un 7,98% en els
temporals. Aquest mes continua mantenint-se la tendència
de la contractació temporal,
8.971 contractes temporals davant dels 1.053 indefinits registrats a la província.
El 74% de les persones aturades reben algun tipus de pres-

progressiva i més equitativa
socialment. La lluita contra el
frau fiscal ha de ser prioritària.
Exigim a les administracions la
posada en marxa de més programes intensius que combinin
formació i treball adreçats a
joves en atur, que donin resposta tant a persones provinents
del fracàs escolar o l’abandó
prematur del sistema educatiu
com a aquelles sense dèficits
formatius que no aconsegueixen ocupar-se.
Reivindiquem la convocatòria
de cases d’oficis i de tallers
d’ocupació, com a mesura que
s’havia demostrat útil per evitar
l’exclusió social de molts joves

Els estralls de la crisi han
portat 27.191 lleidatans i
lleidatanes a l’atur
tació: el 57,70%, una prestació
contributiva; el 40%, un subsidi,
i un 2,30%, la Renda Activa
d’Inserció. El 26% restant, més
de 7.000 persones, no reben
cap prestació econòmica.
Davant d’aquest estat de les
coses, CCOO insistim en la necessitat de canviar el model
productiu, amb polítiques orientades al creixement econòmic
i a la creació d’ocupació, reforçant els ingressos de l’Estat
amb una reforma fiscal més

que no acabaven els estudis ni
tenien feina, mitjançant
l’adquisició de competències
professionals i actitudinals i la
pràctica laboral. Cal continuar
uns programes que tenien índexs elevats d’inserció laboral.
La reforma laboral i les polítiques adoptades pel Govern des
del maig van en una única direcció: la precarització del mercat
de treball i el desmantellament
de l’estat del benestar, que des

d’alguns àmbits s’esforcen a
presentar-lo com l’estat del
no-fer-res, però que no és altra
cosa que un sistema de socors
mutu per protegir els més febles i d’altres menys febles als
quals la conjuntura ha jugat una
mala passada. Sobre aquest
sistema de solidaritat social
s’assenta la cohesió i la pau
social. És responsabilitat del
Govern repartir les càrregues
de la penitència per l’avarícia
d’un sector social al qual no ha
importat gens ni mica portar
la pesta de la pobresa als més
dèbils, a aquells qui no han pogut
fer bossa durant els anys dels
prodigis perquè les regles del
joc els ho han fet impossible.
El 29 de setembre els treballadors i treballadores d’aquest
país vam deixar clar el nostre
rebuig a la reforma laboral imposada. El Govern es reafirma
en la seva intenció d’aprofundir
en les polítiques de càstig a la
classe treballadora amb futures reformes de les pensions i
de la negociació col·lectiva,
deixant per a més endavant la
factura i les reformes a la gent
guapa, amb bona renda i bon
patrimoni i més bona legislació
per esquitllar-se.
CCOO sempre hem estat per
la solució dels conflictes, des
del rigor i la justícia, i sempre
estarem enfront de l’abús i de
la imposició.
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Directe 2011. Mostra de Música Jove de Lleida
Fins al 14 de gener està oberta la
inscripció a la convocatòria del Directe 2011, la Mostra de Música
Jove de Lleida. Aquesta iniciativa
té com a objectiu principal promoure i donar suport a les formacions musicals i solistes més joves
del municipi de Lleida (nois i noies
de 14 a 30 anys), especialment els
músics novells i emergents. La
mostra pretén fomentar la presència de formacions locals a l’escena

musical de la ciutat i fer que les
persones participants puguin difondre el seu treball en directe.
Els interessats poden inscriure’s
en una de les cinc categories musicals següents: pop/rock, metal/hard, rap, música electrònica i
folk/acústica. La inscripció s’ha de
fer a la Regidoria de Joventut. Carrer la Palma, 6-10 (PALMA. Centre
de Recursos Juvenils). Per a més

informació, cal telefonar al 973 70
06 66, enviar un correu a joventut@paeria.cat o consultar el web
http://joventut.paeria.es/creacio
/directe.
Hi ha un premi únic per categoria.
Cadascun dels cinc guardons és
dotat amb una actuació a la Festa
Major de Lleida 2011 (remunerada
amb 750 euros) i l’enregistrament
d’un videoclip musical.

