
 

 

CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL:  

UN PROJECTE DE VIDA 

 

VEURE 
Síntesis respostes de l’enquesta “Una 

mirada a la situació de precarietat laboral” 
 



 

Condicions de precarietat (pròpies i de persones properes a nosaltres) 
 atur (+de 50, llarga durada, juvenil, sense prestacions…) 37 

 contractes precaris (ETT, d’hores, de dies, de setmana, temporals, temps parcial contra 
voluntat, suplències… ) 25 

 horaris (difícil conciliació família, disponibilitat total) 15 

 Sous baixos (malgrat feines especialitzades, per sota de l’acordat, SMI) 17 

 retallada de sou i congelació salarial   18 

 retallada personal i acumular feines, sobrecàrrega treball… per menys sou 12 

 ERO’s (temporals o amb acomiadament) 6 

 Treball en coses que no tenen a veure amb els estudis  5 

 Contractes sense alta a SS o només unes hores  5 

 Economia submergida, cobrar en B  5 

 Emigració joves forçada a l’estranger  4 

 incompliment o pèrdua drets laborals (horaris, sous, vacances, torns) 5 

 obligació de fer-te autònom per continuar a l’empresa  4 

 escales dobles en contractes  per la mateixa feina i mateixa empresa 2 

 categories inferiors a la feina que es realitza  2 

 pressió intensa dels caps, mobbing  3 

 contractes de pràctiques  (fen feines reals) 2 

 jubilacions forçades 2 

 endarreriment cobrament  2 

 dificultats per concessió permís per visites mediques  

 represàlies i empitjorament relacions laborals per agafar baixa 

 contractes mensuals sense dret a vacances 

 obligació a disponibilitat mobilitat 

 sense conveni o convenis a la baixa (sous, condicions, drets) 

 cada treballador un sou diferent (negociació individual)  

 atur discapacitats sense ajuts/protecció 

 treball per projectes: depenent temporal dels concursos) 

 canvi habitatge per sous baixos i hipoteques altes 

 pobresa energètica 

 subcontractes, empreses externes de serveis 
 
 

Conseqüències 
 Personals: 

incertesa de futur (no et deixa viure amb alegria) i impossibilita fer plans a mig i llarg termini 
(19); inseguretat i inestabilitat  (13); nerviosisme, estrés, ansietat (13); inestabilitat emocional, 
baixa autoestima, desequilibris psicològics (9); apatia, desmotivació, desànim (9); depressió, 
desesperació /suïcidi (7); mal humor, malestar (5); patiment i angoixa (5); tristesa (6); 
desconfiança (3); ràbia (3); problemes de salut (3); sentiment de nul·la valoració i poc respecte 
(2); indignació; desesperança; sentiment d’indefensió; viure el moment; ganes de desconnectar 
(consum); impossibilitat desenvolupar vocació professional I desencís per la formació rebuda; 
impossibilitat seguir estudis per economia 
 

 Familiars: 
dependència dels pares/avis/entitats socials i caritatives (13); impossibilitat d’independitzar-se i 
fer projecte de vida als joves, a formar una família (10); crisis i desavinences en matrimonis  
(5); qualitat de vida personal i familiar dolentes (6); poc temps per vida familiar i associativa (6); 
dificultat d’organitzar el temps lliure i el descans personal i familiar (3); impossibilitat pagar 
llibres, menjador, colònies, matricules col·legi; canvis en les relacions familiars 



 

 Socials: 
violència, conflictes, enfrontaments laborals (7 ); individualisme, buscar solucions individuals 
(5); desnonaments per impagament , vivendes precàries (4); afebliment dels compromisos per 
cansament; emigració de cervells; augment solidaritat i sensibilitat per la pobresa (2); racisme, 
intolerància i xenofòbia (2); impotència davant bancs, empresaris i administracions (2); incentiu 
per  lluitar per millorar condicions existents; delinqüència; saturació serveis socials; frau social; 
inhibició (familiar, social, política); submissió 
 

 Laborals: 
por a perdre la feina (8); pèrdua de poder adquisitiu (5); dificulta fer treball sindical col·lectiu, 
tensions sindicals (3); pèrdua drets laborals i socials (2); pèrdua capacitat resposta col·lectiva 
dels treballadors (2); abandó de la feina per pressió insostenible; prejubilacions per incertesa 
futur pensions; sentiment d’amenaça constant a perdre el treball; necessitat de reciclar-se 
dintre de la empresa; 
 
 

Causes 
 Estructurals: 

capitalisme neoliberal explotador:precarietat peça clau, intrínseca i desigualtat, 
desregularització mercat/societat  (9); polítics al servei del gran capital, mala gestió polítics (9); 
banca, que vol màxim beneficis (4); per la crisis especulativa global, capital financer, 
immoralitat sistema  (3);  empresaris i banca protegits per governants (3); privatització del 
sistema públic (3); empresaris: volen guanyar molt i invertir poc (2); FMI. BM… dicten normes 
afavoridores dels rics contra treballadors  (2); causes polítiques (2); emigració, com a estratègia 
per dividir i precaritzar; MCS: creen ambient d’inevitabilitat de mesures de crisis (normalitat); 
crisis, retallades, deslocalitzacions, gran demanda I poca oferta laboral; desigualtat social a 
causa del sistema; estratègia empresarial: treball precari com a nova forma d’organitzar la 
producció 
  

 Conjunturals: 
polítiques d’ocupació nefastes: retall drets adquirits a favor de beneficis empreses i finances  
(5); empresaris han aprofitat la crisi per cargolar els treballadors amb mesures restrictives  (3); 
mala organització social i política (2); abús de poder (2); disminució educació i cultura; mala 
gestió dels recursos; en part per bombolla immobiliària 
 

 Valors: 
no es pensa en les persones sinó en els beneficis (9); cultura individualista neoliberal, de la por 
(7); relaxament treballadors en la defensa dels seus drets (3); treballadors com a mercaderia, 
una eina més de treball, un número  (3); egoisme, materialisme i banalitat: valores generals 
socials; -pèrdua del valor de la feina i del sentit de classe obrera, de col·lectivitat; conformar-se 
davant la precarietat per por i no creure que les coses poden canviar si ens organitzem; per 
l’avarícia dels rics; desencís davant polític, desconfiança vers sindicats i por a perdre el poc 
que tenim(desmobilització); manca educació solidària 
 
 

Accions transformadores personals 
 Laborals: 

participació sindical (7);-consum responsable i de proximitat, economia social, cooperativa  (7); 
defensar els meus drets, manifestar-me, con centracions anti-retallades (5); respectar els 
festius sense comprar (festa treballadors); informació sobre drets en el conveni; donant la meva 
opinió a l’empresa i animant d’altres que també ho facin;-fer vaga i ser conseqüent 
 

 Socials: 



AMPA, Consell Escolar, Badalona es mou per l’escola pública  (4); voluntariat social, ONG (4); 
ajuda envers la família  (2); estar informat i donar suport econòmic i psicològic  (2); PAH (2); 
col·laboració econòmica amb entitats socials  (2);  contra CIE (1); fer papers a immigrant 
indocumentada; consell de gent gran de l’ajuntament; impuls treball comunitari; ILP Educació; 
moviment veïnal; 
 

 Polítiques: 
participació política, sindical i ciutadana que lluita pel canvi estructures d’explotació (2); -Procés 
Constituient i Justícia i Pau; ANC; votar en conseqüència;  
 

 Educatives/Valors: 
grup RdV: compartim precarietat i accions transformadores  (6); pregar, escoltar, reflexionar (4); 
prendre consciència i fer prendre consciència d’altres  (4); vivència valors: responsabilitat, 
denuncia, consum responsable, esperança ; treballar gaudint de l’instant i amb menys 
(decreixement); MIJAC;  
 
 

Accions transformadores d’altres del meu voltant 
 Laborals: 

Sindicats I Comitè Empresa: lluiten pels drets laborals  (9); Plataformes d’aturats  (6); 
aportacions econòmiques solidàries a companys feina;  Empreses d’economia social, 
cooperatives
 
 

 Polítiques: 
15 M, nuevos partidos políticos  (3); partits polítics d’esquerra (ICiV, CUP)  (3); -plataformes 
alternatives polítiques  (2); Procés Constituient; Catalunya Republicana 99 per cent;  
 

 Socials: 
PAH  (8); Càritas, Troballes, Arrels, Creu Roja  (5); ONG (abogados sin Fronteras, Som 
Energia, ASCA, Metges sense fronteres, Amics Gent Gran) (2); parròquies  (2); marees anti-
retallades (2); augment voluntariat social i consciència solidaria; dedicació a gent gran; 
Cooperatives de Consum i d’intercanvi; FAVB, AAVV; Banca Ètica (Fiare, Oikocredit); Banc 
d’Aliments; Treball amb Immigrants; Coordinadora contra la Marginació Cornellà, Botiga 
Solidaria; Barcelona Activa; Fundació Marianao, Fundació La Vinya;  
 

 Educatives/Valors: 
ACO, GOAC, JOC, Pastoral Obrera, EPOs  (2);  
 
 
 


