
 
 

CARTA DE CONVOCATÒRIA DE LA CONFERÈNCIA DE JOVES DE CCOO DE CATALUNYA 

 

Companyes i companys,  

En els darrers anys, la joventut s’ha vist immersa en una situació de precarietat permanent. La inestabilitat laboral ha 
abocat la gent jove a condicions precàries —salaris baixos, temporalitat abusiva, rotació, parcialitat, 
sobrequalificació…— que comporten greus dificultats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.  

Les conseqüències d’aquesta precarització són prou conegudes: repercussions negatives per a la salut (alta taxa de 
sinistralitat, estrès, ansietat…), tardança en l’emancipació o baixa taxa de natalitat, entre d’altres. A més, s’ha 
normalitzat i allargat el binomi precarietat-joventut, que es presenta com un estat natural d’aquesta etapa i que 
serveix per justificar les condicions laborals pèssimes fins ben entrada la trentena.  

És per això que, des de CCOO, es planteja un debat específic i obert on els i les joves puguin dir-hi la seva en matèria 
de contractació i política salarial, polítiques productives i reproductives, conciliació i precarietat. Ara bé, no només es 
vol debatre això, sinó també la pèrdua de la centralitat del treball i l’impuls de moviments com el feminista, l’LGTBI i 
l’ecologista, on la gent jove hem estat els principals protagonistes. 

Hem de ser capaços de reconèixer les identitats diverses que avui representen els i les joves, els seus hàbits de 
relació i les seves formes de comunicació, de tal manera que reconeguin el sindicat com un hàbitat propi. En 
definitiva, volem que el sindicat sigui un espai obert on la gent més jove se senti representada i pugui deliberar sobre 
tots els aspectes que la condicionen, ja siguin de caire laboral o social, i que això serveixi per revitalitzar i renovar el 
sindicat tant de portes endins com de portes enfora, atès que hem de reflectir el conjunt de la classe treballadora.  

Al darrer XI Congreso Confederal de CCOO es va concloure realitzar la II Conferencia Confederal de Juventud i el 
Consejo Confederal de 19 de desembre va acordar la convocatòria de la II Conferència de Joves de CCOO. Per això, 
Acció Jove i el conjunt de CCOO de Catalunya fem una crida a les més de 7.000 joves afiliades menors de 31 anys a 
participar i a debatre a les assembles generals prèvies, que se celebraran entre el 10 i el 29 de febrer del 2020, amb 
l’objectiu de fer aportacions als documents i escollir els companys i companyes que ens han de representar a les 
conferències de Catalunya i Espanya. 

El 25 de març se celebrarà la Conferència de CCOO de Catalunya, que comptarà amb una composició conjunta de les 
persones que són membres del Consell Nacional i un nombre idèntic de delegades i delegats joves (172), escollits a 
les candidatures corresponents de cada assemblea general. La conferència debatrà aquelles propostes que hagin 
arribat de les assemblees generals anteriors i escollirà la candidatura que assistirà com a delegació a la Conferencia 
Confederal de Juventud els dies 17 i 18 d’abril del 2020.  

Amb aquesta carta donem per iniciat el procés de participació a les assemblees. Properament rebreu més informació 
i us animem a inscriure-us abans del 3 de febrer del 2020 per participar-hi activament.  

Salut i lluita! 

 


