A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Maria Rovira Torrens en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUPCapgirem Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació manifesta,
Recentment ha sorCt a la llum pública la situació de les temporeres que recullen la
maduixa als camps de Huelva, tot i ser una situació que ve de lluny, i denunciada de fa
temps per diferents mitjans de fora de la península no ha estat ﬁns les darreres
setmanes que han saltat totes les alarmes al voltant de la situació d’aquestes dones.
El gest valent de 9 temporeres fent un pas endavant per denunciar les empreses que
exploten la seva força de treball, amb el suport solidari del “Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as”, està tenint uns efectes sobre tota l’estructura d’explotació de conreus
d’Andalusia. Aquest pas endavant que han fet les treballadores, ha Cngut
conseqüències immediates en clau repressiva, per part dels propietaris dels conreus,
amb l’intent de repatriació de centenars de temporeres abans que ﬁnalitzessin els
contractes per tal de silenciar-les.
Des de la CUP Capgirem Barcelona considerem que la situació viscuda per les
temporeres que estan treballant als camps d’Andalusia, l’acció d’alçar la veu contra la
injusZcia, ha de ser corresposta amb solidaritat per part dels veïns i veïnes de
Barcelona, i és per aquest moCu que proposem:

Proposició
- Que en el termini de dues setmanes, responsables políCcs de l’Ajuntament de
Barcelona es reuneixin amb responsables del “Sindicato Andaluz de Trabajadores/as”,
per tal de concretar un paquet d’ajudes materials que faciliC la tasca de denunciar i fer
jusZcia amb els abusos que pateixen les treballadores migrades als camps d’Andalusia.
- Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona emetent un comunicat
insCtucional de suport a les temporeres.

Maria Rovira Torrens
Barcelona (Països Catalans), a 13 de juny de 2018

