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Places i voreres netes
La convivència entre els propietaris d’animals de companyia i
la resta de conciutadans en les
places i els carrers de la nostra
ciutat genera tensions perquè
una part dels primers no és suficientment responsable i neta
amb les dejeccions de les seves
mascotes.
De vegades es dóna la circumstància que en aquestes
mateixes places, on els animalets han deixat els seus “regals”,
coincideixen amb els nens i
les nenes, que s’impregnen de
tota aquesta brutícia, amb el
consegüent perill sanitari per a
la canalla.
És incomprensible que determinades persones passegin
les seves mascotes sense portar-les lligades, la qual cosa provoca que els animals es “desfoguin” de manera incontrolada,

embrutant places, parcs infantils, jardins i equipaments que
tots fem servir.

mateixos els seus excrements,
ja que ells no ho poden fer. Estic
segur que si poguessin ho farien.

És il·lògic
que determinades
persones passegin les
mascotes sense lligar,
provocant que es “desfoguin”
sense control a places,
parcs infantils, jardins i
equipaments que tots
fem servir

Molts ciutadans caiem en la
temptació de culpar les nostres
institucions que no fan prou per
mitigar aquest problema, però
no ens oblidem, el problema
rau en aquesta actitud incívica
i irresponsable que practiquen
alguns i que tan fàcilment podríem evitar. Pensem que no hi
hauria mitjans humans que mitiguessin aquesta brutícia.

Aquesta actitud incívica només demostra que no tenen
respecte per les persones, ni
pels mateixos animals que no
tenen cap culpa.
Al millor amic de l’home, que
amanyaguem i cuidem amb tant
afecte, i dels quals rebem més
del que els donem, hauríem de
correspondre recollint nosaltres

Cíclicament rebem queixes
a les nostres associacions en
aquest sentit, i, fins i tot, es produeixen situacions de discussions per les molèsties i la insalubritat que porta el trobar-se
excrements en els llocs públics.
Algunes associacions veïnals
ja han engegat campanyes
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de conscienciació mitjançant
cartells. Des de la FAVLL l’any
passat vam engegar una original campanya cívica batejada
amb el nom de “PLACES I VORERES NETES” perquè vam creure
adient facilitar aquesta tasca
de pedagogia social que anem
fent els veïns i les veïnes. •••

Pacte Social per a la Ciutadania

El TTIP i el CETA, una amenaça per als drets laborals
Europa es fa valer en el terreny
laboral aquests dies, després
de les sentències del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea
(TJUE), que adverteixen el Govern en relació amb la injusta i
discriminatòria legislació laboral amb els treballadors i treballadores temporals. Sentències que han estat reforçades
per una del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid (STSJM),
que reconeix el dret d’una
treballadora temporal a rebre
una indemnització justa i no
discriminatòria en relació amb
un contractat fix. Aquestes sentències fan valer una concepció
d’Europa, la de la Carta social, la
del dret europeu, la del diàleg
social, i alerten dels tractats de
lliure comerç (TTIP, CETA) negociats al marge de les institucions democràtiques.

22

Les sentències alerten sobre
l’ús abusiu de la contractació
temporal i estableixen l’obligació
d’estabilitat per a aquelles feines
que signifiquen les mateixes tasques que un treball fix. Sentencien també el dret a la igualtat en
el treball i, consegüentment, a
percebre una indemnització justa, similar a la que rep una persona amb contracte fix..
Urgeix ja modificar l’Estatut
dels treballadors per homologar
els drets de les persones amb
contractes fixos i temporals, i
posar fi a l’actual discriminació,
barrant el pas als intents demagògics i interessats del Govern i
alguns sectors econòmics, que
voldrien introduir formes noves
de precarització o devaluació de
drets, contraris al contingut de la
sentència i a la mateixa legislació
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europea. Cal canviar la norma
per aplicar ràpidament i amb caràcter universal el contingut de
la sentència, i fer avançar l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació i
garantir la igualtat de tots els treballadors i treballadores quant a
drets.
La STJUE posa de manifest
el valor del dret europeu, de la
Carta social europea i el valor
del diàleg social. El tribunal aplica una directiva europea que
garanteix el principi d’igualtat i
no-discriminació en el treball. La
STJUE és oportuna especialment
ara que el debat en relació amb
els tractats de lliure comerç TTIP
i CETA és viu.
El TTIP i el CETA s’estan negociant a esquena de la representació democràtica de la ciutadania,

representen una amenaça als
drets laborals, socials i mediambientals, i atempten contra el
sistema democràtic i els serveis
públics, que poden quedar supeditats al negoci i als interessos
privats i de les grans empreses
multinacionals. Amb el TTIP o el
CETA, sentències com la del TJUE
tindrien dificultats per ser subscrites amb caràcter universal,
atesa la prerrogativa d’utilitzar,
per part de les multinacionals,
marcs jurisdiccionals específics
davant de normes que considerin que atempten contra els seus
interessos. Els tractats comportarien l’afebliment del dret laboral europeu. •••
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