
 

RESOLUCIONS  

 

 
RECUPEREM EL PRESENT, CONSTRUÏM FUTUR 
 

A l'anterior congrés de la UI vam decidir continuar en l'aposta per reforçar l'impuls de la 
participació de la gent jove al nostre territori. 
 
L'articulació d'aquest impuls implicava consolidar la construcció d'un espai de joves i per 
joves, un espai que girés al voltant d'unes inquietuds i realitats que ens afecten 
especialment, tant de forma propera com global, i que enquadrés les fórmules de 
participació especifica per a la joventut, des d’una vessant territorial. 
 
L'actual crisi de la covid-19  conflueix amb una situació de fragmentació i atomització de la 
classe treballadora i en especial, de la gent jove, produïda per dècades de polítiques 
neoliberals que ens havien utilitzat com a ratolins de laboratori de les pràctiques 
de desregularització del mercat de treball, situant-nos en una situació de precarietat 
congènita, no només laboral, sinó vital i desnonant-nos de la possibilitat d'emancipació i 
d'iniciar projectes de vida autònoms. 
 
Les greus crisis que enfrontem al segle XXI: Social, Política, ecològica, demogràfica, 
econòmica... no tenen, en tot cas maneres homogènies d'impactar en els diversos 
col·lectius o grups socials que conformen les societats actuals. La transversalitat dels 
problemes derivats d'aquestes crisis obliguen a la necessitat d'organitzar grups amb 
perspectives diferents que conformin diagnosi acurada a cada realitat i, a les comarques 
del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, que conformem el BLLAPAG, no pot ser 
diferent. 
 
És moment de reforçar la idea de seguir dotant-nos d'un espai serveixi de catalitzador de 
la gent jove dins de CCOO que, dins el marc de ruptura generacional en el qual vivim en 
l'actualitat dota de sentit ser l'espai de referència jove dins el sindicat, però sent un espai 
autònom i autoorganitzat, amb espais de deliberació i posicionaments sindicals propis. 
 
Alhora, és vital entendre que les reivindicacions del sindicat en matèria de Joventut, tal 
com l’accés a un habitatge digne, la formació al llarg de la vida, mobilitat sostenible, 
guanyar la igualtat de gènere real i efectiva, drets LGTBI+… no poden quedar aïllades com 
una sort d'element exclòs de la quotidianitat l'acció sindical. Participem de la idea que els 
laborals  i els drets socials de ciutadania son indestriables i per això, és cabdal vincular al 
centre de treball la participació jove, en especial, la de representació unitària dels 
treballadors i les treballadores. 
 
L'evidència objectiva d'una situació laboral inestable, caracteritzada per una taxa 
estratosfèrica d'atur a una temporalitat i parcialitat elevadíssima, de pràctiques no 
remunerades i d'una mutació del factor treball que ens situen davant d'unes noves 
realitats del treball que ens duen a la deslaboralització dins la laboralització (sent les 
pràctiques no remunerades i la figura del fals autònom els dos grans exemples d'aquest 



 

fet) ens obliga a situar al centre de l'acció sindical el combat contra la precarietat i 
convertir el sindicalisme de classe com a clau de volta de la resolució del conflicte treball- 
capital que impacta de forma extremament dura en la gent jove.  
 
En el pla intern, hem de consolidar un espai d'integració de la joventut que es doti de la 
representació, no només en les candidatures electorals si no també en els espais 
federatius i territorials i enquadrar, de forma clara, la participació de la gent jove dins dels 
espais orgànics de deliberació, amb el clar objectiu d'establir un marc 
de resiliència amb l'entorn en el qual ens trobem. 
 
També ha de i ser una escola de formació per generar persones critiques, organitzades i 
conscienciades en la necessitat de defensar les condicions materials de les classes 
treballadores, lluitar pel treball digne, la justícia social, per una transició verda i justa i per 
seguir fent del feminisme la major força transformadora de l'actualitat. 
 
La gent jove és el nexe d'unió entre l'acció sindical i la realitat, és l'avantguarda per 
entendre el present i el futur, els canvis que esdevenen, que hi han esdevingut i que 
esdevindran. És per aquests motius pels quals des d'Acció Jove - Joves de CCOO 
del Bllapag ens comprometem a portar aquestes línies als espais on participem i que la 
nostra acció sindical tingui com un dels seus objectius l'eliminació de la precarietat laboral 
entre la Joventut treballadora: 
 

 Realitzar acció sindical directa als llocs de treball amb gent jove i integrar les 
nostres demandes a la negociació col·lectiva, per apropar-los a Acció Jove - Joves 
de CCOO i poder proporcionar-los les eines necessàries perquè puguin combatre 
les condicions materials. 

 Fer projectes per promoure canvis estructurals per aconseguir drets davant les 
noves realitat de treball, que afecten especialment als i les joves però 
que, actualment afecten de forma desagregada al conjunt del mercat de treball. 

 Acció Jove - Joves de CCOO, com a punt de trobada per 
generar aliances estratègiques, en especial davant totes les noves 
forces mobilitzadores i d'altres entitats que s’expressen al territori.  

 Lluitar per ampliar la participació de la gent jove dins els espais del sindicat, 
i apropar-nos a altres joves per a generar un marc organitzatiu conjunt i dinàmic. 

 Vincular Acció Jove - Joves de CCOO i a la gent jove al centre de treball des de la 
representació unitària. 

 Portar al diàleg social i a la negociació col·lectiva les problemàtiques de la gent 
jove. 

 Fer xerrades i sessions als centres educatius per fer una aproximació al món del 
treball, tot explicant legislació i drets laborals des d’una perspectiva  social i 
inclusiva 

 
 

Vilafranca del Penedès, 15 d’abril del 2021 


