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Temporers de la
fruita, continua la
precarietat
La campanya de la fruita d’enguany a les
terres de Lleida va començar arrossegant els problemes d’altres campanyes:
els allotjaments i les contractacions.

La sanitat pública a Lleida:
ara toca la recuperació de les
condicions dels professionals
CCOO ha reclamat i reclama que es garanteixi una sanitat pública i de qualitat al 100%, cal esmenar les polítiques sanitàries que s’han dut a terme els darrers anys a Catalunya: externalització de
serveis rendibles, que s’han donat a entitats amb ànim de lucre; allunyament de formes societàries
que permeten beneficis individuals per damunt dels col·lectius; aliances estratègiques —mantenint
estructures duplicades— amb l’objectiu d’unificar serveis de diferents proveïdors públics, etc. La
nostra opció sempre ha estat la més barata i senzilla: unificació a l’Institut Català de la Salut.
Eldiario.es publicava aquest estiu un informe oficial que certificava que no hi ha proves de l’eficàcia
de la privatització sanitària a Madrid i la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha esmenat en multitud d’ocasions els comptes de consorcis sanitaris i empreses públiques.
Cal deixar de fer plans de xoc i dotar la sanitat dels diners estructurals que fan falta per mantenir
l’adequada assistència a la població: reobertura de quiròfans, reducció de llistes d’espera, etc.
Totes les decisions polítiques descrites i efectuades en aquest període de crisi, cal dir, perquè és
de justícia fer-ho, que el ciutadà gairebé no les ha notat gràcies als professionals sanitaris que s’hi
han deixat la pell amb la seva implicació per mantenir una òptima qualitat assistencial. Així tenim
dos cares de la mateixa moneda que han estat menystingudes i castigades tant socialment com
econòmicament: la ciutadana i la dels professionals sanitaris. Tanmateix, ara ha arribat el moment
de recuperar els drets dels treballadors i treballadores del sector sanitari, després de 10 anys de
retallades que han afectat greument les condicions de treball, i la dotació pressupostària necessària
per donar una bona qualitat assistencial.
Cal recuperar la idoneïtat de les càrregues assistencials, una oferta pública d’ocupació proporcional als llocs de treball que tenim vacants per crear ocupació estable; cal reconèixer la vàlua dels
professionals sanitaris amb una bona carrera professional i la possibilitat d’una formació de qualitat.
És imprescindible, doncs, començar a respectar els professionals de la sanitat, acordant a la mesa
general que s’apliquin a Catalunya tots els avanços de la negociació col·lectiva.
Ara és l’hora que les treballadores i treballadors de la sanitat recuperin les condicions laborals
arrabassades durant 10 anys!

Pel que fa als allotjaments dels temporers, des de l’any 2013 les competències
sobre les ajudes per a la rehabilitació
dels allotjaments són de la Generalitat i
des de fa 10 anys no es rep cap tipus de
subvenció.
Quant a les contractacions, enguany van
augmentar les contractacions en origen
gairebé un 50%. CCOO creu que primer
s’hauria d’esgotar la possibilitat de contractar treballadors i treballadores aturats
de les llistes del SOC. Durant el desenvolupament de la campanya, però, les pedregades i les inclemències meteorològiques han fet que hi hagués menys fruita
per collir i en conseqüència menys feina i
menys contractacions de mà d’obra.
CCOO de Lleida ha vetllat perquè no es
produís cap frau en la contractació per
part de les ETT i hem de dir que, a diferència de la campanya de l’any passat,
no hi ha hagut tantes irregularitats.
El sindicat va demanar, a començament
d’estiu, a la Inspecció de Treball, celeritat
i contundència en les denúncies interposades. I cal dir que no hi ha hagut tantes
denúncies a la Inspecció en referència
amb els allotjaments.
CCOO de Lleida creu, no obstant això,
que no es pot abaixar la guàrdia en tots
aquests aspectes, i desitja que en la propera campanya continuï la progressió
positiva de les condicions laborals dels
temporeres i que hi hagi més allotjaments adequats a totes les explotacions
agràries.

