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Una guia per
orientar-se en el
laberint de les
pràctiques

Acció Jove de CCOO de Catalunya
presenta la segona edició de la guia
“Aprenents, becaris i treball precari”
Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya ha
presentat aquesta setmana davant la premsa
la segona edició de la guia Aprenents, becaris i
treball precari en la qual es recullen els diferents
tipus de pràctiques laborals i no laborals
que es poden realitzar en una organització
productiva. La guia es reedita i s’actualitza
perquè Acció Jove considera que la regulació de
les pràctiques a les empreses no ha millorat i
l’ús de les pràctiques se segueix estenent amb
l’argument de millorar la formació i facilitar la
inserció laboral, però, de fet, s’han convertit en
el peatge que moltes persones, majoritàriament
joves, han de pagar durant la realització dels
seus estudis, i fins i tot per finalitzar-los. La
guia, la podeu trobar en aquest enllaç.
Radiografia laboral del jovent
Els portaveus d’Acció Jove van aprofitar per fer
una radiografia de la situació laboral del jovent a
Catalunya. Entre d’altres dades van destacar la taxa
d’activitat juvenil que creix paulatinament (59,6%),
tot i que encara es troba 10 punts per sota de la
mitjana d’abans de la crisi, al 2007 (72,31%). La
taxa d’ocupació se situa al 47%, va creixent, però
encara mostra l’impacte que ha generat la crisi al
llarg dels anys. Es van recuperant llocs de feina
ocupats per joves sense arribar a la xifra inicial
precrisi, però la creació de llocs de feina s’ha
donat majoritàriament al sector serveis, sector
més precari i temporal. La taxa d’atur juvenil és del
21,1% amb 5.700 joves aturats més que durant el
primer trimestre del 2018.
D’altra banda la taxa de desprotecció continua
molt elevada entre el jovent i representa un

87,8%. Dels 1.318.916 contractes que es van
signar en total durant el 2017 per a joves de fins
a 30 anys, el 88,75% representen contractes
temporals, mentre que l’11,24% van ser
contractes indefinits. El 2017, es van signar un
total de 14.345 contractes de pràctiques per a
joves de fins a 30 anys.
Què reclama Acció Jove?
Acció Jove demana el disseny consensuat d’un
pla d’ocupació juvenil capaç d’abordar l’elevada
taxa d’atur. També demana que es procuri una
inserció laboral juvenil digna i de qualitat. Per
a CCOO cal eliminar la pobresa juvenil, fent
possible que els joves accedeixin a un habitatge
digne, així com també que puguin assolir un
projecte de vida a llarg termini, com pot ser el
fet de formar una família.
Els joves i les joves de CCOO demanen que
es deixi d’utilitzar l’experiència com a requisit
indispensable previ a l’accés al mercat laboral.
L’experiència és un factor positiu a tenir en
compte, però no un factor d’exclusió. Les
pràctiques haurien de ser una experiència per
a l’aprenentatge, no un element discriminatori
entre les diferents classes socials i demanen
que pari l’abús de les pràctiques. Acció Jove
reclama que les pràctiques extracurriculars
siguin contractes laborals reals, que hi hagi
més control i transparència sobre el nombre
de convenis signats entre centres educatius
i empreses, i també que es faci més control
sobre aquelles pràctiques obligatòries o no, que
realitzen els estudiants i/o titulats.

CCOO de Catalunya
lamenta la pèrdua
del gran historiador
i gran amic, Josep
Fontana
A l’edat de 86 anys, el
passat 28 d’agost ens va
deixar el gran historiador
Josep Fontana. CCOO
de Catalunya lamenta
especialment la seva
mort ja que era un
gran col·laborador i un gran amic del sindicat.
Fontana era membre del Consell Assessor
de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya i
president del Jurat del Premi Ángel Rozas a la
Recerca en Ciències Socials per a investigadors i
investigadores novells, que cada any organitza la
Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
CCOO de Catalunya considera una gran pèrdua
la de Josep Fontana, figura que ha aportat, a la
nostra societat, un valuós llegat intel·lectual per
comprendre la realitat que ens envolta i donarnos les eines per transformar-la en una societat
més justa i equitativa. Fontana ha estat un gran
referent que ha destacat pel seu compromís en
la defensa de la democràcia i la justícia social, el
seu sentit crític i la seva independència. Ell ens
va dir que “el futur serà de la raó com a resultat
del treball i la lluita de tots plegats”.
Aquesta organització tenia una gran estimació
per Josep Fontana i, en aquest sentit, l’any 2011
li va fer un acte de reconeixement a la seva
trajectòria cívica i professional.

Mor l’històric fundador de
CCOO de Catalunya, Josep
Maria Folch i Torres
Avui hem conegut la trista
notícia de la mort de l’històric
sindicalista de CCOO de
Catalunya, Josep Maria
Folch i Torres. Ell va formar
part dels 300 sindicalistes
que van participar en la
històrica assemblea a l’Església de Sant Medir
de Barcelona, el 20 de novembre de 1964 que
va significar la fundació del nostre sindicat. En
Josep Maria va participar activament en els
actes del 50 aniversari de CCOO de Catalunya,
ara farà quatre anys. El seu compromís i la
seva empremta ens queda per sempre. Mai
l’oblidarem.

