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Proposta de CCOO per a un impuls social
Les polítiques socials
han de ser l’objectiu
central a l’hora de
bastir el nou govern
Des de l’inici de la crisi les
rendes procedents del treball
han experimentat una disminució important i més intensa
que en la majoria de països de
la Unió Europea.

Les polítiques concretades
en la reforma laboral, les retallades en la funció pública i en
els serveis socials bàsics ens
estan allunyant de l’Europa
del benestar.

Aquestes pèrdues s’han
acumulat clarament en els
sectors de rendes mitjanes i
baixes, mentre que s’ha produït una concentració de renda en la població més rica.

CCOO proposa una sèrie de
mesures per donar un impuls
social i permetre redreçar la
situació a la qual ens ha dut
la política antisocial del Partit
Popular:

- Implementar un sistema
fiscal més just que impliqui
una major tributació de les
rendes del capital i les grans
fortunes.
- Revertir els efectes de les
reformes laborals garantint
l’estabilitat en l’ocupació i salaris dignes.
- Promoure una sèrie de polítiques d’igualtat que evitin
les discriminacions per raó de

sexe, d’origen o d’orientació
sexual.
- Establir un pla de xoc per
fer front a la pobresa en totes
les seves formes (social, energètica, etcètera) i a l’exclusió
social.
- Desenvolupar uns serveis
públics de qualitat.
Després de vuit anys de
crisi i de les greus conseqüències socials que se n’han
derivat, les polítiques socials
han de ser l’objectiu central a
l’hora de bastir el nou govern
i el programa d’actuacions la
seva primera preocupació.

Les polítiques de retallades
socials emanades de la Unió
Europea han tingut una afectació més gran als països del
sud.
En el cas de Catalunya i
Espanya, a més, han tingut
governs molt favorables a
l’aplicació d’aquestes polítiques de retallades. Aquest és
el motiu pel qual les desigualtats han crescut de forma més
intensa a l’Estat espanyol.
És evident que la crisi no
s’ha repartit de manera equitativa i que els col·lectius més
perjudicats han estat els formats per les persones més
vulnerables.

IX Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya-Demarcació de Lleida han convocat el IX
Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida, que té com a objectiu distingir
els treballs periodístics que fomentin les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits i que hagin estat publicats en els mitjans de comunicació, en format paper o digital,
d’àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de
desembre de 2015.
El termini per presentar els treballs periodístics finalitza l’1 de febrer de 2016. Les obres s’han de presentar al Registre de
l’Ajuntament de Lleida-OMAC (Edifici Pal·las, plaça de la Paeria, 11, baixos). El premi està dotat amb un total de 6.000 euros,
1.500 per a cadascuna de les categories següents: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals. •••
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