
Ja està ací l’estiu, però per a molts de nosaltres això no és sinònim 
de vacances, sinó de més treball i pitjors condicions. La joventut 
treballadora patim tant la precarietat que quasi pot semblar que 
exagerem quan posem damunt la taula aquest problema que 
afecta tota la nostra classe. Per això, aquesta vegada deixarem que 
parlen les dades:
1-1- A l’estiu, pràcticament tots els contractes són temporals: l’estiu 
passat al País Valencià, el 94.57 % de contractes creats foren 
temporals!
2-2- A l’estiu, la majoria de treballs es creen en els sectors amb les 
pitjors condicions: més de 6 de cada 10 contractes creats foren a 
hostaleria, comerç i ocupacions elementals (neteja, peonatge...) 
Treballs amb salaris  molt baixos, condicions dures i, moltes 
vegades, horaris impossibles de conciliar amb la vida personal.
3-3- A més, treballar en diumenge i festius ja és la norma: tot 
ignorant el que opinem les treballadores i els treballadors que 
formem els sindicats, el Govern valencià ha decidit que moltes 
zones siguen considerades “de gran afluència turística” encara que 
no ho són (tota la ciutat d’Alacant i gran part de València des de 
juny fins a gener...), de tal manera que poden fer-nos treballar 
diumenges i festius.
4-4- Per si fora poc, treballar significa jugar-se la pell cada dia: el 
nombre d’accidents laborals al País Valencià ha augmentat un 57 % 
des de l’any passat. Literalment estem soterrant a una 
treballadora o un treballador cada 4 dies per la poca prevenció 
en el lloc de treball.
PPer tot això i molt més, des de Joves de Comissions Obreres del 
País Valencià denunciem la precarietat que ens és imposada a 
totes les treballadores i els treballadors, especialment a la 
joventut. Si açò t’afecta i t’indigna com a nosaltres, contacta-ns i 
comença a unir forces juntament amb nosaltres per tal de fer 
valdre els nostres drets, tant a l’estiu com en la resta de l’any.


