EL SECTOR DEL LLEURE DE CATALUNYA EN PERILL

El proper 7 de juliol el Conveni del Lleure de Catalunya deixarà d'estar vigent, deixant a 30.000
treballadors/as del sector sense un marc legal de referència digne i a les empreses amb les
mans lliures per rebaixar dràsticament les condicions laborals. Des que es va denunciar a la fi
de 2010, la patronal i els sindicats UGT i CCOO vénen negociant-ho sense que el conjunt de
treballadors/as del sector hagin estat informats/as de la situació de les negociacions i sense
que se'ls hagi consultat i/o sumat a aquest procés. Aquesta forma de procedir és l'habitual en
una forma d'entendre la defensa dels drets dels/les treballadors/as que ens ha portat a la
situació límit en la qual ara mateix ens trobem.
Ara, a mes i mig que es perdi tot l'aconseguit amb anys de lluita, CCOO i UGT criden al sector
a la vaga en una maniobra que sembla més dissenyada per salvar la cara que per buscar una
sortida real a la situació que se'ns ve damunt. Des de CGT rebutgem entrar en el seu joc i
proposem convertir aquest dia en una jornada de lluita i en un moment de trobada dels/les
treballadors/as del sector que signifiqui un punt de partida per a una nova forma d'organització
del mateix. Per a això proposem:
-Secundar les mobilitzacions plantejades (18h P/ de Catalunya, Ronda S. Pere amb *Passeig
de Gracia), no la vaga.
-Informar sobre les conseqüències concretes que la nova situació deixarà en cada centre de
treball, promovent la formació de com a mínim una persona de cada plantilla en el coneixement
dels seus drets i les vies i recursos per defensar-los.
-Iniciar l'organització de la defensa del sector unint esforços amb sindicats no oficials,
assemblees de barri, grups de treballadors/as dels diferents centres de treball… un sistema
d'organització des de baix, que sumi a tots/as els qui hem estat exclosos del procés de
negociació per unes organitzacions sindicals que solament busquen perpetuar els seus
privilegis.
-Pressionar amb tots els mitjans al nostre abast a les patronals que deixin d'aplicar el conveni.
No podem deixar d'assenyalar, per finalitzar, la trista i derrotista iniciativa de CCOO, promovent
en change.org una recollida de signatures demanant un conveni per al sector. Mendicant i
plorant no s'aconsegueix gens, tot el que tenim (i que ells estan malgastant) ho hem aconseguit
lluitant. A la patronal se la mira de front, cara a cara, no des de sota. El nostre treball ha ser
valorat i reconegut, la nostra dignitat personal i professional respectada.
Sector Social de CGT Catalunya.

