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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
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Correlacions de forces
Els salaris són una part cada vegada més petita de la riquesa total del país.
Ja fa tres anys que augmenten els beneficis empresarials i que l’economia de
Catalunya creix per sobre del 3% anual. La desigualtat, en conseqüència, creix.
I creix la pobresa, que castiga més a qui ja era més pobre. Les condicions de
treball de les dones han retrocedit de manera tan injusta com alarmant. Moltes famílies han subsistit amb les pensions de la gent gran. Ja no donen per a
més. També perden poder adquisitiu.
La reforma laboral va escapçar la negociació col·lectiva. Alhora, les empreses
han fracturat el treball. La meitat de les persones treballa a microempreses,
a falses cooperatives, com a autònoms, en treballs temporals o parcials. Això
fa molt difícil l’organització sindical, la lluita i que la mateixa lluita doni fruits.
Per això, CCOO està bolcada en la mobilització, en confluència amb moviments que s’articulen fora del centre de treball, aportant-hi la lluita organitzada des dels centres de treball. Sumant forces. Bona part de la societat se sent
concernida i les grans manifestacions del 8 de Març i per les pensions han
omplert els carrers.
CCOO té el compromís de portar la força acumulada a les meses dels convenis i a la mesa de negociació general amb les patronals catalanes. Hem
d’aconseguir increments salarials. La riquesa hi és, i s’ha de repartir, retallant la
desigualtat i restablint el valor i la dignitat de tots els treballs.
Ens ha costat molts esforços, però la reforma laboral no ha aconseguit matar
la negociació col·lectiva. Sobreviu amb dificultats, però sobreviu. Els sindicats
tenim un instrument per recollir la força de la mobilització i transformar-la
en millores reals. Ningú no ha creat un instrument millor que la negociació
col·lectiva perquè les manifestacions no es quedin en un simple desfogament,
ni en un espectacle de masses ni en la complaença d’haver-les fet.
En això consisteix l’ofensiva CCOO: mobilitzar-nos per aconseguir millores
reals. Montse Ros
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Cal obrir el camí a l’agenda social
a Catalunya per fer front a les
necessitats de les classes populars
CCOO de Catalunya hem d’exigir que
no es retardi ni un dia més l’inici de la
recuperació de drets al nostre país

Les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21-N han
donat com a resultat una majoria independentista al Parlament.
D’altra banda, el principal partit de l’oposició que va guanyar
les eleccions en vots i escons és Ciutadans, partit que està bastant lluny de les propostes sindicals per recuperar el marc de
drets del nostre país i per tornar els equilibris a l’economia a fi
d’aconseguir treball digne per a tothom.
Encara que no sembli senzill hem d’obrir el camí a les polítiques
socials que es dirigeixin a la majoria de la ciutadania: persones
treballadores, autònoms, comerciants, petits empresaris, pensionistes… El moviment sindical que representem CCOO de Catalunya hem d’exigir que no es retardi ni un dia més l’inici de la
recuperació de drets al nostre país.
Per això, exigim que els resultats de les eleccions es vegin reflectits en un govern que recuperi les institucions per a Catalunya i
engegui el normal funcionament parlamentari i executiu.
Reforçar l’estat del benestar
Només des d’aquesta pràctica política democràtica podrem tornar a restablir els marcs de concertació social per avançar en el
reforçament d’un malparat estat del benestar per culpa dels que
han gestionat aquesta crisi.

Cal desenvolupar i reforçar l’aposta per un veritable canvi de
model productiu mitjançant el desplegament del Pacte nacional per a la indústria, millorant les inversions públiques en la definició de les estratègies que facin de Catalunya un país tractor
de la transformació tecnològica a l’avantguarda de la revolució
industrial actual, que no només generi riquesa per al país, sinó
també ocupació de qualitat i treball digne.
La recerca i la investigació, el coneixement i la formació han de
fer una aposta clara de país per garantir l’adaptació als profunds
canvis que s’estan produint per a la gent treballadora. És per això
que és important l’articulació d’un pacte nacional d’universitats
que reforci aquestes línies polítiques d’actuació i que garanteixi
l’accés a la formació amb caràcter universal i millori les condicions de treball en aquests sectors que aporten el valor afegit a
la nostra societat.

Cal invertir en educació fins a arribar al 6% del PIB, com la mitjana dels països de la UE, i invertir en la sanitat pública per garantir
la plena atenció universal i gratuïta de qualitat que caracteritza
una societat democràtica i avançada. No hi ha res més important
que la salut, probablement.

El sindicat ha d’exigir, als àmbits de negociació i concertació,
als convenis i a l’Acord interprofessional de Catalunya, a l’àmbit
nacional i a l’àmbit local, a sectors i a empreses, amb la tensió
de la nostra acció sindical, amb la proposta i la mobilització, que
aquestes polítiques s’obrin camí en l’agenda social del país sense demora.

És necessari reforçar els instruments que garanteixin la protecció social, desenvolupant plenament els acords assolits per fer
realitat la renda garantida de ciutadania, fent-la compatible amb
les rendes del treball i assegurant la plena inserció laboral de les
persones sense feina.

És la força de la gent organitzada la que canvia les agendes polítiques. CCOO posarà la seva força perquè l’agenda d’aquesta
nova etapa política tingui els treballadors i les treballadores en
les primeres prioritats de les administracions i institucions catalanes. Javier Pacheco
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“Cal promoure la transparència
en els salaris per poder
explicar per què dones i homes
no cobrem el mateix”
PILAR CARRASQUER
és professora titular del Departament de Sociologia
de la UAB, investigadora al Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i professora de
l’Institut d’Estudis del Treball.

Ara es parla molt de bretxa
salarial, però aquest és un problema
que ve de lluny i que el nostre estat
del benestar no ha resolt. Vostè ho té
ben estudiat, això.
Té molt a veure amb el cost del treball de cura que assumeixen les dones.
L’organització social de la cura acaba implicant un cost molt important per a les
dones, que, d’alguna manera, explica la
seva situació de desigualtat en el mercat
laboral. Està molt bé lligar la bretxa salarial al desenvolupament dels estats del
benestar arreu d’Europa i, en particular,
al nostre país. Aquest és el punt de partida de l’estudi que hem fet amb l’equip
d’investigació en què treballo, el projecte “Bridge S” (CCOO forma part del Consell Assessor). És un problema que ve de
lluny, que té ressò en els mercats laborals
d’Europa, és un problema que identifica
les desigualtats de gènere en el mercat
laboral. En tant que és un problema de
discriminació indirecta ens aboca a la
idea que no serà tan senzill actuar i que
hi ha molts factors que intervenen en
aquesta realitat, que després es plasma
en les estadístiques oficials.
Abans de la crisi s’havia aconseguit reduir una mica la bretxa, però
amb la crisi ha tornat a pujar.
Una de les principals raons és el deteriorament de les condicions de treball. Han
baixat els salaris, especialment els més
baixos, i les dones són més protagonistes
que els homes en aquest sentit. Han empitjorat les condicions laborals en tot allò
que acompanya el fet de tenir una feina
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remunerada, en termes de jornada, de reconeixement, de complements salarials,
etc. Aquell procés que molt lleugerament
havia conduït a una disminució de la bretxa en termes generals a Europa, també a
Catalunya i l’Estat espanyol ha canviat i
aquests deu anys de crisi han donat com
a resultat un repunt de la bretxa motivat per tot això. Avui, on la bretxa és més
important és en aquell 10% de persones
que acumulen els salaris més baixos. I
és aquí on destaca el protagonisme femení, on la bretxa acaba repuntant. S’ha
perdut ocupació de qualitat i això ha tingut un impacte directe espectacular en
l’ocupació femenina. Hi ha un element de
fons que planeja en tota la qüestió de la
bretxa salarial, que és la mateixa estructura
productiva. Aquelles ocupacions més ben
remunerades i regulades i de més qualitat,
que podrien estar en determinats sectors
industrials i serveis, s’han erosionat, de
manera que ha augmentat una ocupació
de menys qualitat en determinats tipus
de serveis, com l’hostaleria o l’atenció a les
persones. Tot aquest engranatge fa que al
final el resultat sigui un repunt de la bretxa.
Quan parlem de discriminació
salarial de les dones davant els
homes escoltem els conceptes de
terra enganxós i de sostre de vidre.
Me’n pot explicar el significat?
La bretxa salarial és un fenomen en el
qual intervenen múltiples factors. N’hi
ha, però, un de clau, que és la segregació ocupacional. Homes i dones no fem
feines idèntiques en el mercat laboral. I,
sobretot, no fem feines que tenen el ma-

teix reconeixement social, és a dir allò
que li sembla a tothom el que pot ser una
bona o una mala feina, ni tampoc en termes salarials ni de condicions de treball.
La segregació ocupacional pot ser de
dos tipus. Una és aquella que té a veure
amb el lloc que ocupem dones i homes
en l’estructura ocupacional, ja que les dones tendim a estar en els llocs baixos i, per
tant, tenim poca presència en els llocs alts,
amb capacitat de gestió i direcció. Aquesta és la bretxa vertical, que popularment
es coneix com a sostre de vidre. Les dones
en sectors feminitzats ocupen el 80% o
90% dels llocs mitjans o baixos, i el 10% o
20% restant, corresponent a llocs de gestió, més tècnics, són ocupats per homes.
Fins i tot passa en sectors de feines més
reconegudes i remunerades: a mesura
que anem pujant en l’escala professional,
també en la part més fosca del salari, més
variable, amb complements de diferents
tipus, la remuneració acostuma a ser menor per a les dones i també, fins i tot, per
a dones que ocupen llocs mitjans i alts.
L’altre tipus de segregació ocupacional
és el terra enganxós, és a dir fer una feina
que té com a característica un temps parcial mal remunerat i poc reconegut, una
certa discontinuïtat, jornades llargues no
compensades… Tota aquesta ocupació
de poca qualitat protagonitzada per dones acaba explicant la bretxa.
També es parla de la motxilla que
porten les dones a sobre quan
s’incorporen al mercat de treball.
Aquesta motxilla també té a veure
amb la bretxa salarial?
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La motxilla, la portem les dones i també
ens la posen. I no només quan ens incorporem al mercat laboral, sinó també quan
ja hi som. La motxilla té a veure amb el
treball domèstic i familiar, amb el treball
de cura. Vivim en una societat on la divisió
sexual del treball no forma part del passat:
és molt present amb diferent intensitat
als països europeus per molts elements,
des de culturals fins a la no-disponibilitat
de polítiques efectives per pal·liar aquesta
situació. Les persones, la mateixa societat,
els agents socials, les mateixes empreses
identifiquen aquesta càrrega que les dones portem damunt i, d’alguna manera,
tothom fa els càlculs comptant amb això.
Aquesta motxilla de feines domèstiques i
de cura mal repartides entre dones i homes
acaba afectant la presència i la continuïtat
de les dones en el mercat laboral. I això
té a veure amb possibilitats d’ocupació,
d’inserció laboral i, un cop ets al mercat
laboral, amb les possibilitats de les dones
de mantenir-s’hi i en quines condicions. La
motxilla passa factura en termes de desigualtat i de bretxa salarial: en el present,
quan fas l’activitat laboral, i a llarg termini,
en el futur, pel que hauràs fet o pogut fer.
Les dones ocupem més llocs a temps parcial perquè s’entén que nosaltres assumim
altres responsabilitats i tampoc no ens ho
pregunten. Encara que no en tinguis, forma
part de la imatge del que poden oferir les
dones en el mercat laboral. Treballar amb
una jornada més reduïda o desenvolupar,
per diferents raons, una trajectòria laboral
més discontínua en el temps acaba tenint
un fort impacte en la bretxa. Per exemple, a
Europa en pensions, actualment, la bretxa
s’estima en un 38%. No és només la bretxa
mentre ets al mercat de treball, sinó que té
aquestes conseqüències de futur. I també
cal veure l’impacte de polítiques que s’han
plantejat amb la millor de les intencions,
però que acaben passant factura, com per
exemple tot el tema de permisos de maternitat, excedències, etc.
S’han fet iniciatives legals per
lluitar contra les desigualtats
salarials, però no han funcionat
gaire. Ara es demana una nova llei
d’igualtat salarial.
Fa temps que a Europa la qüestió de la
igualtat salarial és a l’agenda tant de la política com dels agents socials i econòmics.
Ara bé, la bretxa salarial és una forma de
discriminació indirecta. No tenim un botó
que puguem prémer per erradicar-la. És

la suma de molts factors diferents, que,
a més, afecta de manera distinta països,
sectors, etc. De solucions màgiques, no
en trobarem, però això no treu que calguin iniciatives d’ampli abast que ens
permetin ser conscients que la bretxa
existeix i treballar-hi després. A Europa es
va promulgar una directiva en la qual es
recomanava que, per afrontar la bretxa,
calia treballar amb més transparència pel
que fa als salaris, i això és fonamental. La
idea de fons era la de per igual treball,
igual valor. I això vol dir discutir sobre què
volem dir amb igual valor, és a dir què
signifiquen els grups i les categories professionals? La norma ja hi és, està reconeguda per l’OIT i els països desenvolupats,
però requereix aquest tipus de feina, que
és complicada i lenta. Molta feina sindical
i molt interessant, però segurament no
ens garantirà que pal·liem la bretxa. Ho
hem vist amb els plans d’igualtat a les
empreses, on s’ha volgut veure quina és
l’estructura salarial, quins elements poden donar peu a bretxa o no, i ens trobem
sempre amb una mena de pantalla opaca
al davant que no ens deixa tenir accés a
les dades, a poder-les treballar i analitzar
bé, saber què passa per fer una diagnosi
acurada i treballar en condicions. Les darreres recomanacions europees van en la
direcció de promoure la transparència en
els salaris. Les empreses han de poder explicar com és que en les mateixes circumstàncies dones i homes no cobrem el mateix. Al nostre país tenim una cultura on
el pes de la norma és molt important en
el marc de les relacions laborals. Ara pensem en una llei que complementi la llei
orgànica d’igualtat del 2007 i que afronti
específicament la qüestió de la igualtat
salarial. En el nucli de la proposta hi ha la
idea de promoure la transparència en els
salaris per poder saber millor què passa i
per posar en evidència, amb dades i arguments, que, efectivament, hi ha bretxa, ja
que de vegades ni s’és conscient que algunes accions a les empreses provoquen
bretxa. De tota manera, sense menystenir
les normes, cal tenir també una cultura
de transparència, més democràtica, que
els mateixos actors de les relacions laborals puguin disposar de la informació que
toca per poder actuar. La llei pot existir,
però cal tenir capacitat per fer-la efectiva.
Faci’m una llista de receptes que
podrien ser efectives per reduir la
bretxa salarial.

5

No hi ha receptes màgiques, però sí moltes coses a fer. Jo distingiria entre tres tipus d’actuacions. En primer lloc, a escala
general, tenir present com s’enfronten
les necessitats de cura. Aquest és un
element fonamental. Aquí tenim molts
ingredients: el que està passant amb les
polítiques de conciliació, amb la disponibilitat dels serveis de cura, amb el repartiment d’aquestes responsabilitats…, i
això va més enllà de l’àmbit estrictament
laboral. En segon lloc, trobem aspectes
més lligats a les relacions laborals i aquí,
repeteixo, la idea de la transparència. Cal
poder treballar per saber a què és deguda
la bretxa salarial, de manera concreta. Cal
saber què està passant en aquell sector
d’activitat amb la bretxa: calen polítiques
de negociació diferents?, calen estratègies complementàries que permetin
afrontar la segregació ocupacional?, cal
revisar a l’empresa els processos de selecció i promoció? En tercer lloc, cal traduir
tots aquests interrogants en propostes
efectives al territori, al sector i a l’empresa.
Com estan definides les categories professionals?, què es reconeix o no com a
treball més valorat o menys, quina complexitat té una determinada ocupació?,
quina és l’estructura salarial pròpia del
sector? Respecte del salari base, quin tipus de complements estan lligats a la
presència a l’empresa?
Quin paper tenen els sindicats en
la lluita contra la bretxa salarial?
El seu paper és clau. El suport normatiu
va molt bé, però jo confio molt en la feina
del dia a dia. El treball sobre la bretxa és
lent, vol constància i trepitjar el terreny.
El paper de les organitzacions sindicals i,
en aquest cas, de CCOO és fonamental.
La negociació col·lectiva és una eina fonamental per afrontar la bretxa. Ho és a
escala general i no es pot perdre de vista
la importància de les organitzacions sindicals en les relacions laborals d’un país,
on tenen un paper molt important com a
actors socials. D’altra banda, tenen un paper fonamental al territori, que és el propi
de la negociació col·lectiva, al sector, que
és un marc molt important per treballar,
no tan sols l’empresa. Tenim una estructura productiva amb una presència de petita i mitjana empresa molt important, on
no sempre es té capacitat d’interlocució
a la pràctica, de manera que aquest espai
intermedi d’interlocució és molt important. Emili Rey
gener-març / 2018
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Les pensions, un dret, no un privilegi
El relat de les pensions és un relat interessat al qual sovint
donen forma els que les veuen com un negoci. Així, quan
se’ns parla de demografia, quan, mitjançant l’esgotament
del fons de reserva, se’ns pretén convèncer que el model
no és sostenible, al darrere hi ha, amagada, una estratègia
de privatització que intenta treure profit d’un dret que els
treballadors i les treballadores hem conquerit amb molts
esforços.
Qui construeix el relat és profundament al·lèrgic a dos conceptes
que són a la base del nostre sistema de benestar: el repartiment
i la solidaritat. Repartiment entre qui guanya més i qui guanya
menys, mitjançant la fiscalitat, però també entre generacions,
mitjançant un model de pensions amb el qual els que treballen
atenen les pensions dels que ja s’han jubilat. La clau no rau, així,
en la despesa, que garanteix un dret consolidat a la nostra Constitució, en la qual es parla de suﬁciència econòmica (art. 50), sinó
en els ingressos. L’estabilitat i la qualitat d’aquests són les que
faciliten que el sistema funcioni i sigui sostenible en el temps, i el
seu fonament no és altre que l’ocupació de qualitat.
El preu de la precarietat
La precarietat al mercat de treball, mitjançant baixos salaris,
temporalitat, parcialitat, informalitat (becaris, practicants…),
feina penosa i riscos injustificables, es trasllada i soscava, dia a
dia, la robustesa i la viabilitat del nostre estat del benestar. Amb
unes vides laborals que comencen, en la major part dels casos,
amb el peatge de la precarietat, que es desenvolupen cada vegada més entre la intermitència i la insuficiència d’ingressos, i
que massa sovint acaben abans que toqui —perquè, incapaços
de valorar l’experiència, molts empresaris pretenen estalviar-se
l’antiguitat—, el sistema es deteriora gradualment. És el model
de competitivitat que prioritza els baixos salaris el que arronsa,
empobreix i amenaça la sostenibilitat de l’estat del benestar, i,
amb ell, el futur de les nostres pensions. És la ideologia d’actors
financers internacionals com l’FMI, però també d’alguns partits
i de la patronal, la que marca el relat hegemònic i pretén condicionar l’exercici dels nostres drets: en la nostra vida laboral, quan
se’ns vol negar l’accés a una ocupació de qualitat, i quan deixem
de treballar, quan s’impedeix que gaudim d’una pensió que ens
permeti una vida digna.
Davant de l’ofensiva que estem enfrontant en l’àmbit de les
pensions, amb l’empobriment dels pensionistes, i davant de la
devaluació de les condicions salarials i laborals que s’imposen al
mercat de treball, hem de valorar el que és el fonament del nostre estat del benestar: la solidaritat. Contra el discurs insidiós dels
“privilegis” de qui té una pensió o, fins i tot, una feina, defensem
la centralitat dels drets a la nostra societat. El dret a una ocupació
gener-març / 2018

És el model de competitivitat que
prioritza els baixos salaris el que
arronsa, empobreix i amenaça la
sostenibilitat de l’estat del benestar

de qualitat des de la incorporació dels joves al mercat de treball.
El dret a unes condicions i uns salaris dignes al llarg de la nostra
vida laboral. El dret a una pensió que ens permeti viure quan
arribem a l’edat de jubilació.
Enemics del sistema de pensions
Avui l’amenaça sobre les pensions no està situada en la demografia, on no sobren anys de vida, sinó que manquen polítiques
socials i familiars. El repte central al qual hem de fer front és un
altre: hem de fer front a la devaluació permanent del mercat laboral. La principal amenaça a les pensions és la beca dels joves
que no cotitzen, les hores que no treballa qui, de manera involuntària, té una feina parcial. La discriminació que comporta la
bretxa salarial, la rotació i la temporalitat de qui, tot i intentarho, no pot treballar tot l’any, la jubilació anticipada a què s’han
d’acollir les persones que han estat esgotades per la monotonia
i la feina penosa. Tots aquests són els principals enemics d’un
sistema de pensions just i estable en el temps. És hora que tots
hi fem front, tots nosaltres plegats. Ricard Bellera
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Campanya de mobilitzacions
per unes pensions dignes
de l’Estat durant el mes de març, i CCOO
de Catalunya seguirà amb les mobilitzacions per aconseguir la revaloració de les
pensions i pel manteniment del sistema
públic que les gestiona.

CCOO de Catalunya ha iniciat una campanya de mobilitzacions sostinguda en el temps
per reclamar unes pensions dignes tant per als pensionistes actuals com per als futurs.
El Govern central només ha augmentat les pensions un 0,25% aquest any 2018, mentre
que l’augment real dels preus està molt per sobre. Aquest fet provoca l’empobriment
progressiu de pensionistes i jubilats, que veuen com els preus dels productes i els serveis que necessiten i utilitzen diàriament no paren de créixer al mateix temps que les
seves pagues es queden pràcticament igual.
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, conjuntament amb la
Plataforma Unitària de la Gent Gran i la UGT, van impulsar una campanya de recollida
de signatures i accions contra l’insuficient increment de les pensions. El 25 de gener es
van concentrar davant la seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per lliurar les
15.000 signatures recollides.
El 26 de febrer, un gran nombre de pensionistes del sindicat van repartir informació
sobre la revaloració de les pensions davant de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Així
mateix, s’han realitzat altres concentracions a diverses ciutats de Catalunya i de la resta

Crisi d’ingressos
CCOO creu que la principal amenaça
sobre el sistema de pensions és la crisi
d’ingressos, i que aquesta és resultat del
deteriorament del mercat de treball provocat per les darreres reformes laborals.
La millora de la qualitat de l’ocupació i de
les cotitzacions és bàsica per facilitar pensions suficients i sostenibles en el temps.
En aquest sentit, la precarietat i la baixada
dels sous que estem vivint són les principals amenaces perquè els pensionistes
puguin exercir avui, i en el futur, el seu
dret a una pensió digna.
Calen polítiques que millorin les cotitzacions per garantir els ingressos que
necessita el sistema. Per a CCOO de Catalunya, cal millorar la qualitat de l’ocupació
i assolir amplis consensos socials, en el
marc del Pacte de Toledo, per garantir la
sostenibilitat i, també, la suficiència del
sistema de pensions.

Sabadell acull un important debat sobre el
present i el futur de les pensions
CCOO va organitzar a Sabadell, l’1 de març,
un debat titulat “Pensions, present i futur.
Propostes sindicals, compromisos polítics”.
A l’acte, van assistir-hi representants de
partits polítics i dirigents del sindicat.
Conduït per la periodista de Ràdio Sabadell Karen Madrid Ribas, l’acte va tenir lloc
a l’auditori Sala Lacy. Els assistents a la trobada, que van omplir l’espai, van gaudir
d’un gran nivell en les intervencions, que
van destacar, en general, la necessitat de
trobar mesures per assegurar el futur del
sistema públic de pensions. A l’acte van
participar-hi Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Carlos Bravo, secretari de Políticas Públicas y Protec-

ción Social de CCOO, i Enrique Rodríguez,
secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central. Per part de
la representació política van participar-hi
Àngels Esteller Ruedas, del PP; Isabel Ló-

pez Chamosa, del PSC; Aina Vidal Sáez,
d’En Comú Podem; Sergio del Campo
Estaún, de Ciutadans; Carles Campuzano
i Canadès, del PDeCAT, i Josep Ginesta i
Vicente, d’ERC.
gener-març / 2018
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CCOO aposta per un acord
interprofessional de Catalunya
que respongui a noves realitats i
reivindicacions urgents
L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) és l’acord general entre sindicats i patronals que orienta els continguts
de la negociació col·lectiva. A la foto, la signatura del darrer
acord, l’any 2015.

LES NOSTRES PRINCIPALS PROPOSTES SÓN
LES SEGÜENTS:
— Convenis col·lectius de sector de Catalunya, capaços de
sostenir i regular condicions de treball de qualitat. Cal desenvolupar eines per agrupar petits convenis provincials, que són
espais febles de negociació, així com donar cobertura a nous
espais.
— Increments salarials reals i substancials, per sobre de l’IPC
previst, en funció de la productivitat dels sectors i per recuperar
el poder adquisitiu perdut en els anys de crisi (parlem d’una
pujada salarial per sobre del 3,1%, sense una banda inferior).

L’AIC s’ha de renovar aquest 2018, en un context social, econòmic i polític com el que viu avui el nostre país, caracteritzat per
una clara recuperació econòmica i dels beneficis empresarials,
mentre assistim, al mateix temps, al deteriorament de les condicions de treball i dels drets de les persones treballadores, i a desigualtats de tot tipus, especialment de gènere, i de les persones
joves, així com a alts nivells de desocupació.
Ens proposem que l’AIC sigui un acord que respongui a noves
realitats, i urgents reivindicacions sindicals i socials. Un moment
important a la nostra ofensiva sindical i de mobilització per conquerir una sortida de la crisi, que permeti que la recuperació
econòmica beneficiï, també, les persones treballadores.
Per això, des de CCOO de Catalunya tenim una estratègia sindical de força en diferents espais alhora: en la negociació de
l’AIC, a totes les meses negociadores dels convenis sectorials i
d’empresa, i també en l’àmbit estatal amb l’AENC (Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva).
Un acord interprofessional de Catalunya amb capacitat de transformació, que ens permeti convertir les nostres propostes en
drets. Ho aconseguirem si sumem, si tenim correlació de forces
als centres de treball i al carrer. Hem de fer sentir a les patronals la
nostra pressió, la nostra capacitat de lluitar pel que és de justícia,
com hem fet el 8 de Març. Cristina Torre
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— Clàusules de garantia salarial per evitar noves pèrdues i
defensa d’un increment superior en els salaris més baixos (tot
i que a la proposta salarial de l’AIC es donen orientacions en
aquest sentit, cal reforçar la de l’AENC per vèncer les resistències de la CEOE).
— Defensa del treball estable i lluita contra la temporalitat injustificada i contra l’ús fraudulent del contracte a temps parcial,
que afecta més les dones. Cal lluitar també contra l’abús dels
contractes formatius i de les pràctiques, que afecten principalment els nostres joves.
— Erradicació de les noves formes de precarietat, com les de les
empreses multiserveis. Haurien d’aplicar, com a mínim, els salaris dels convenis sectorials i evitar l’aplicació dels que estipulen
els convenis d’empresa que els va permetre la reforma laboral i
que van a la baixa.
— Intervenir sindicalment contra les empreses de la falsa economia col·laborativa, que potencien els falsos autònoms i neguen a les persones treballadores la relació laboral. Volem que
es reconeguin els seus drets i comprometre el Govern de la Generalitat i la Inspecció de Treball en una solució.
— Igualtat de gènere real i efectiva, amb mesures i plans
d’igualtat. S’ha d’erradicar la bretxa salarial, visibilitzar les barreres invisibles i eliminar-les, i potenciar la corresponsabilitat
entre homes i dones.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

9

Consulta a l’afiliació
Aconseguirem un AIC que ens permeti
convertir les nostres propostes en drets si
sumem, si tenim correlació de forces als
centres de treball i al carrer

— Convenis col·lectius que incorporin protocols eficients davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, i protecció de les
dones davant la violència masclista.
— Lluita contra totes les discriminacions i per la no-discriminació de les persones LGTBI, per la gestió als centres de treball de
les diversitats d’origen i per la integració en l’ocupació ordinària
de les persones amb diversitat funcional, a fi de complir, a les
empreses, el 2% de reserva per a persones amb discapacitat.
— Regulació i reducció del temps de treball, i regulació de la
ﬂexibilitat del temps, també al servei de les persones i les seves
necessitats.

El desembre del 2017, CCOO va enviar a l’afiliació una enquesta amb l’objectiu de construir col·lectivament les propostes del
sindicat per a la negociació d’acords amb les patronals.
Els resultats serveixen d’orientació general en les negociacions
dels convenis col·lectius i en l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Per exemple, amb les dades sabem que un 90% de l’afiliació de
CCOO està a favor de la lluita per increments salarials per sobre
de l’IPC i per recuperar el poder adquisitiu perdut en els anys de
crisi. I un 91% dels qui responen manifesten la defensa dels objectius de negociació col·lectiva a totes les taules negociadores:
si cal, es mobilitzarien per aconseguir la recuperació salarial i la
millora de les condicions laborals.

Massiva assemblea de
delegats i delegades
de CCOO a Sant Adrià

— Control de la jornada diària, dret a la desconnexió i regulació
del teletreball i de la mobilitat geogràfica internacional, entre
d’altres.
— Vigilància de la salut laboral, ja que és, en definitiva, el dret a
la vida de les persones treballadores. Volem millorar l’avaluació
de riscos laborals i els plans de prevenció. Transformem
l’organització del treball per protegir la salut i la vida.
— Foment de la formació com a dret. Cal governar els canvis
davant dels processos de digitalització, fer front al repte tecnològic i a la necessària transició justa, i protegir l’ocupació, integrant criteris de sostenibilitat i de medi ambient.
— Contribució necessària de l’AIC en el desenvolupament del
nou model productiu. Per això prestem especial atenció a la
negociació, a les empreses, de les potencialitats positives que
té el Pacte nacional per a la indústria, incorporant-hi drets de
participació sindical.
— Desenvolupament i extensió de la previsió social complementària, a través dels convenis sectorials, a les petites i mitjanes empreses. La responsabilitat social ha de tenir participació
sindical per dignificar les condicions laborals de tota la cadena
de valor, perquè es garanteixi el compliment dels convenis internacionals de treball de l’OIT. Des de CCOO volem desenvolupar una estratègia sindical pròpia en el marc de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible, i, per això, proposem una declaració d’adhesió a l’AIC.

Amb el lema #OfensivaCCOO, prop de 2.500 delegats i delegades de CCOO de Catalunya van omplir el 7 de febrer l’assemblea
celebrada al Poliesportiu Municipal Marina Besòs, de Sant Adrià
de Besòs.
Després de la benvinguda de l’alcalde Joan Callau, per part de
CCOO de Catalunya van tenir lloc les intervencions centrals de
Montse Ros, secretària d’Organització i Comunicació i portaveu; Santi Barreras, històric sindicalista del Metall; Cristina Torre,
secretària d’Acció Sindical, i Javier Pacheco, secretari general,
que va precedir les paraules d’Unai Sordo, secretari general de
CCOO d’Espanya.
L’assemblea es va complementar amb vídeos —un d’ells amb
motiu del centenari del naixement de Marcelino Camacho— i
intervencions de persones de diferents sectors, conduïdes per
Gonzalo Plata. El desplegament d’un mosaic gegant va recordar
la proximitat del 8 de Març, data de la vaga laboral de 2 hores
per torn contra la bretxa salarial, els salaris de misèria i les violències masclistes a la feina.
El conjunt de l’assemblea va servir per reconèixer i posar en
relleu tota la feina de CCOO a l’ofensiva, defensant arreu drets
socials i laborals.
gener-març / 2018
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OCUPACIÓ

Les hores
extraordinàries
impedeixen la
creació de 18.000
llocs de treball a
Catalunya
A Catalunya, segons l’Enquesta de població activa, es van
treballar més de 35 milions d’hores extraordinàries l’any
2017. Gairebé un 40% de les quals no van ser retribuïdes ni
en salari ni en temps.
Aquesta és la realitat del mercat de treball actual, que, tot i mostrar una tímida millora dels seus indicadors més genèrics, no denota una millora de la qualitat de les condicions de treball de la
població treballadora.
El fet de treballar hores extraordinàries —remunerades o no—,
juntament amb altres trets, com l’elevada inestabilitat laboral,
l’abús de la contractació temporal, els contractes de curta durada, el treball a temps parcial involuntari, la caiguda dels salaris,
l’atur crònic de les persones treballadores de més edat i l’escassa
cobertura de les persones que es queden sense feina, evidencien que la precarietat laboral és una realitat que s’ha instal·lat en
un mercat de treball dèbil i esgotat, incapaç de revertir la situació i oferir treball digne i de qualitat.

L’any passat es van treballar a
Catalunya 35 milions d’hores
extraordinàries, un 40% de les quals
no van ser retribuïdes ni en salari ni
en temps
Nom de dona
Si tenim en compte qui realitza treball extraordinari no remunerat, un treball que, contràriament al desitjat, existeix i en abundància, constatem que recau sobretot en les dones. Aquesta situació abusiva i tendenciosa envers les dones posa al descobert
una altra realitat amb nom de dona, com són les hores extraordinàries no remunerades per part de les empreses. I, així, continuem engrossint la llista d’obstacles i discriminacions que pateixen les dones a l’hora d’intentar desenvolupar una ocupació.
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Els professionals científics i intel·lectuals són un dels col·lectius que
habitualment allarguen la seva jornada laboral

Cal considerar que el perfil de persona assalariada que fa hores
extraordinàries és sobretot personal que treballa amb contracte
indefinit, a jornada completa, en el sector de serveis i que ocupa llocs de treball qualificats, com ara professionals científics i
intel·lectuals.
D’una banda, si es remunerés aquest treball extraordinari, suposaria al voltant de 7.000 llocs de treball a jornada completa. I
per entendre la magnitud del problema és encertat fer l’exercici
d’imaginar una empresa real que conforma el teixit empresarial
del nostre país amb aquesta xifra de treballadors i treballadores.
Aquest és el volum d’ocupació que impedeix el treball extraordinari no remunerat a Catalunya. Ens imaginem què passaria si
aquestes 7.000 persones deixessin de cobrar per la seva feina?
De l’altra, les hores extres remunerades es podrien traduir en
prop d’11.000 llocs de treball a jornada completa. Tot i ser un
treball compensat, comporta fortes càrregues de treball, allargament desmesurat de jornades, discrecionalitat per part de
l’empresa i grans dificultats per poder conciliar la vida laboral, la
familiar i la personal.
Mala organització del treball
Aquesta situació, que es dona per una mala organització del
treball, també s’ha generat, en part, perquè l’escassa qualitat de
l’ocupació i la inestabilitat laboral han fet que moltes persones
treballadores hagin acceptat fer hores extraordinàries com a única solució per arribar a final de mes, en contra de la seva voluntat.
Per combatre aquesta conjuntura cal un control del màxim legal
de 80 hores extres anuals i afavorir la creació d’ocupació estable,
fent compatible l’organització del treball i els drets de les persones treballadores, sense oblidar les dones ni les hores treballades
sense compensar. Romina Garcia

OCUPACIÓ

Baixa l’atur però
creix la precarietat
en la contractació
Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) de finals del 2017 ens
indiquen que augmenta la precarietat en la contractació, especialment
pel que fa a l’ocupació femenina temporal i amb jornada parcial.
A finals del 2017, a Catalunya hi havia 3.600 persones aturades més que el trimestre anterior, que deixa la xifra total de persones sense feina en 479.200. A
Espanya, la xifra total és de 3.766.700. En un any, l’atur s’ha reduït en 79.300 persones, és a dir, hi ha hagut una disminució del 14,2%, que es tradueix en 38.400
homes i 40.700 dones aturades menys.
Durant el 2017 l’ocupació ha augmentat en 113.600 persones a Catalunya, fet
que significa un increment del 3,6% i que situa la taxa d’ocupació en el 53,9%.
Per províncies, Tarragona ha registrat la taxa d’atur més alta (15,9%), seguida per
Girona (13,6%), Barcelona (12,1%) i Lleida (11,4%).
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Augmenta el
salari mínim
interprofessional
CCOO, UGT, el Govern del PP i la patronal han arribat a un important
acord per augmentar el salari mínim interprofessional (SMI). L’acord
garanteix que la recuperació de
l’economia arribi al conjunt dels treballadors i treballadores, començant
pels que tenen els sous més baixos.

L’SMI arribarà a 850 € l’any 2020

Més contractes a temps parcial
Pel que fa als tipus de contractes, 91.200 persones han aconseguit un contracte
indefinit durant el 2017 (un 4,4% més que l’any anterior). Així mateix, els contractes temporals han augmentat en 16.700 persones, un 2,9% més que el 2016.
En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballen a jornada
parcial ha augmentat en 3.300 (un 0,7%) i el nombre de persones que ho fan a
jornada completa, en 110.300 (un 4%) respecte de l’any 2016. La taxa de parcialitat se situa en un 14% i perjudica de manera molt important les dones.

Amb aquest pacte, el salari mínim augmentarà un 4% durant aquest any i
s’anirà incrementant progressivament
fins a arribar als 850 euros l’any 2020.
L’SMI s’estableix en 735,9 euros mensuals per 14 pagues per a aquest 2018
i se’n beneficiaran més de mig milió de
treballadors i treballadores a tot l’Estat.
L’augment de l’SMI afavoreix de manera clara els treballadors i treballadores
amb els sous més baixos, però també
servirà d’estímul perquè, a través de la
negociació col·lectiva, es recuperi el poder adquisitiu dels salaris de la majoria.

Per a CCOO de Catalunya, cal eliminar els incentius que fan que les empreses
abusin dels contractes temporals i reordenar les bonificacions en la contractació per tal que siguin eficaces. El sindicat creu que cal derogar la reforma laboral
per garantir els drets dels treballadors i combatre la precarietat que els fa més
vulnerables. El model productiu actual no és sostenible i cal canviar el mercat
de treball perquè el creixement econòmic arribi als treballadors i treballadores,
augmentant-los els sous i, per tant, el seu poder adquisitiu.

Amb l’acord, l’SMI augmentarà un 20%
en 3 anys i se situarà prop del 60% del
sou mitjà net a temps complet, fet que
hem reclamat els sindicats des de fa
molt de temps. D’aquesta manera es
millorarà la posició d’Espanya en l’àmbit
europeu i deixarà de ser el país de la
Unió Europea amb l’SMI més baix en relació amb el seu salari mitjà.
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IMMIGRACIÓ

Dona estrangera, en situació irregular i
treballadora de la llar
Les dones estrangeres
estan en pitjor situació que
els homes estrangers i que
les dones espanyoles
L’informe sobre la situació laboral de la
població estrangera a Catalunya, que
anualment publica el Centre d’Estudis
i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO de
Catalunya, s’ha centrat, aquest 2017,
en la situació de les treballadores de
la llar estrangeres. És per això que enguany s’ha fet conjuntament amb el
Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) del sindicat.
Les dades disponibles de l’any 2016 mostren que les dones estrangeres estan en
pitjor situació que els homes estrangers
i que les dones espanyoles. Estan menys
ocupades i més aturades, treballen més
de manera irregular i a jornada parcial. A
més, treballen en una proporció més alta
que les espanyoles en feines sense qualificació, a la restauració i, especialment, al
treball de la llar, on les dones estrangeres
són més de la meitat de les treballadores
del sector. Les dones llatinoamericanes
representen les tres quartes parts de totes les treballadores de la llar estrangeres.
Les que més efectius hi tenen són les
hondurenyes (23%) i les bolivianes (17%).
A més, en el sector hi ha vuit vegades més
irregularitat laboral que en el total de les
dones estrangeres ocupades.
Treball poc valorat
De la part qualitativa de l’estudi se
n’extreu que la percepció social que ha
atribuït històricament a les dones el treball de la llar és un element determinant
que condiciona el marc legal i la normativa laboral en el sector. A més, s’ha
de tenir en compte que una part molt
important d’aquestes treballadores són
estrangeres i moltes es troben en situació irregular. Això agreuja la seva situació
personal i precaritza encara més la seva
relació laboral.
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Les dones llatinoamericanes representen les tres quartes parts de totes les treballadores de la llar estrangeres

Cal tenir en compte que les reformes legals del 2011 i del 2012, que van comportar la
inclusió de les treballadores de la llar com a sistema especial dins del règim general de
la Seguretat Social, van mantenir aspectes clarament discriminatoris, com ara el desistiment voluntari i l’exclusió de les treballadores de la llar de la Llei de prevenció de riscos
laborals, del FOGASA i, molt especialment, de la prestació d’atur.
Propostes de millora
L’informe presenta, finalment, un seguit de propostes orientades a millorar les condicions laborals de les treballadores del sector, que se centren, en primer lloc, en la necessitat de fer valer el caràcter estratègic de futur del treball de la llar enfront del model
productiu clàssic. També considera que la ratificació, per part de l’Estat espanyol, del
Conveni 189 de l’OIT obriria la porta a l’equiparació real d’aquestes treballadores a la
resta de treballadors i treballadores del règim general de la Seguretat Social. En segon
lloc, es reclama la flexibilització dels requisits i dels tràmits d’accés a la regularitat i a
les renovacions de les autoritzacions de treball, previstos en la legislació d’estrangeria,
ateses les dificultats que tenen les treballadores de la llar estrangeres per complir-los a
causa de les especificitats de la relació laboral en el sector.
En tercer lloc, planteja la necessitat d’explorar models alternatius de contractació i
d’oferta de serveis en el sector de la llar i les cures a partir del reforçament de l’estat del
benestar (intermediació pública, xecs servei…) per permetre la intervenció sindical, la
negociació col·lectiva i el control de les condicions laborals.
Finalment, l’informe constata la necessitat de fer arribar la veu de les treballadores
allà on es prenen decisions que poden millorar la seva situació i promoure un acostament del sindicat a les associacions on s’agrupen aquestes treballadores, per fomentar
l’organització i la sindicació de les treballadores de la llar a partir de noves fórmules
basades en el teixit de xarxes socials i institucionals. Carles Bertran
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La memòria del CITE del 2017
detecta un increment de persones
immigrants que no treballen
El CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers) de CCOO és la nostra
eina sindical de treball per donar suport
i agrupar els interessos dels treballadors i
treballadores de diversos orígens. Ja fa 31
anys que desenvolupa una tasca específica d’assessorament a persones i col·lectius
sobre procediments relacionats amb la
seva situació laboral i social.
A les 30 oficines del CITE a tot el territori
de Catalunya han estat ateses 11.316 persones aquest passat 2017, en 15.628 visites i mitjançant 27.741 consultes.
El perfil majoritari atès aquest any ha estat el d’una dona treballadora del sector

de la llar i de les cures i en situació irregular. CCOO estem treballant amb entitats
de treballadores del sector per agrupar
forces i potenciar la reivindicació per millorar els drets laborals i socials d’aquest
col·lectiu.
Difícil accés a la regularitat
Les dades de la nostra memòria posen de
manifest les dificultats de les persones estrangeres ateses a les nostres oficines per
mantenir o accedir a la regularitat com a
conseqüència de la crisi econòmica, que
fa difícil garantir els requisits per renovar
les autoritzacions de treball o residència
—per manca de cotitzacions a la Seguretat Social, finalització de subsidis o manca

de contracte de treball— amb els efectes
que això pot tenir també per al manteniment de la regularitat de les famílies de
les persones estrangeres.
Per això, des de CCOO, reclamem de
manera urgent al Govern central que
promogui les mesures necessàries per
flexibilitzar els procediments d’accés i el
manteniment de la regularitat administrativa mentre duri l’actual situació de crisi.
Així mateix les dades ens mostren una
tendència preocupant d’increment de les
persones que no treballen, però també
d’augment de les que ho fan de manera
irregular. Toni Mora

CCOO impulsa els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
amb la premissa del treball
digne i la pobresa zero
L’any 2015 va tenir lloc una cimera de Nacions Unides, en la qual líders mundials
van decidir impulsar l’Agenda 2030 amb
17 objectius de desenvolupament sostenible enfocats a posar fi a la pobresa, reduir
la desigualtat i promoure el treball digne,
la igualtat de gènere i la protecció social.
Aquesta agenda substituïa els anteriors Objectius del Mil·lenni que van aconseguir, en
15 anys, que centenars de milions de persones sortissin de la pobresa extrema, que
va passar de 1.900 milions, l’any 1990, a 836
milions, el 2015. Però els objectius desitjats
no es van aconseguir.
Ara els governs nacionals són els principals
responsables de dur a terme el compliment
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els sindicats hi tenen molt a
veure i hi tenen molt a fer en la promoció

i la consecució dels ODS. Hi ha 6 objectius
prioritaris en els quals la tasca sindical ha
de concentrar els seus esforços. Parlem de
la lluita contra la pobresa, de la igualtat de
gènere, de la reducció de les desigualtats,
d’actuar contra el canvi climàtic impulsant
plans de transició justa, de pau i justícia
social basades en el diàleg social i la promoció de la llibertat sindical i la negociació
col·lectiva. I parlem de treball decent i del
creixement econòmic basats en la creació
d’ocupació de qualitat cimentada en els
drets laborals, el diàleg i la protecció social, i la igualtat de gènere. Aquest darrer
és l’objectiu número 8, i, sens dubte, és el
fonamental per a CCOO.
Exemples globals
CCOO i el sindicalisme internacional ja es-

tan impulsant acords marc globals amb
empreses multinacionals per garantir que
es respectin les condicions laborals i socials
dels treballadors i les treballadores a les fàbriques o als tallers de tot el món. Ara s’han
complert 10 anys de l’Acord marc global
signat per Inditex amb l’antiga Federació
Sindical Internacional del Tèxtil, avui IndustriALL Global Union. Aquest acord és l’únic
que existeix a l’Estat espanyol i afecta uns
2 milions de treballadors i treballadores en
més de 7.000 fàbriques, de més de 50 països. L’acord preveu qüestions bàsiques com
el dret a la lliure sindicació i el dret a la negociació col·lectiva en qualsevol centre de treball del món on es produeixi per a Inditex.
Cal estendre aquests acords a més multinacionals. Ara s’està en procés de negociació
amb Mango.
gener-març / 2018
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El 28 d’Abril i l’1 de Maig, cites
destacades a l’agenda sindical
CCOO de Catalunya celebrarà, com cada any, diversos actes amb motiu de dues de les dates més assenyalades del
calendari sindical: el 28 d’Abril, Dia Mundial de la Salut i la
Seguretat en el Treball, i l’1 de Maig, Dia Internacional del
Treball.

En el moment d’escriure aquestes línies i de tancar aquest número de la revista encara no estaven definits ni el lema ni el recorregut de les manifestacions que es duran a terme a tot Catalunya l’1 de Maig, però podeu trobar aquesta informació als locals
de CCOO, al web i a través dels diversos mitjans de comunicació
digitals del sindicat.

El 28 d’Abril s’organitzarà una assemblea de delegats i delegades sindicals a Barcelona, on es posaran en comú diverses experiències sobre prevenció de riscos laborals a l’empresa i les línies
d’actuació de CCOO en matèria de salut laboral a les empreses
i als centres de treball. A més, també està previst dur a terme
una manifestació i una acció de protesta per exigir mesures que
posin fre als accidents laborals i millorin la salut dels treballadors
i treballadores.
Amb motiu de l’1 de Maig, s’organitzaran diverses manifestacions a les principals ciutats de Catalunya per reclamar millors
condicions laborals, salaris i pensions, així com per lluitar contra
la precarietat laboral, la temporalitat, els allargaments de jornada
i les hores extres que eliminen llocs de treball…
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Els empleats i empleades públics
catalans continuen reclamant el
que és seu
La gran crisi econòmica, social i política viscuda els darrers anys, i de la
qual tothom diu que anem sortint, va
suposar també per als empleats i empleades públics de la Generalitat una
brutal retallada de drets i salaris que ja
és hora que es reverteixi del tot.
Les retallades als serveis públics van anar
acompanyades de retallades en els drets
i les condicions de treball del personal
que fa funcionar dia a dia aquests serveis
públics.
En la fase més dura de la crisi, els governs
de l’Estat i de la Generalitat semblaven
competir en l’aplicació de la tisora, a veure qui la feia més grossa. Val a dir que “el
Govern dels millors” va guanyar aquesta
maleïda cursa i va anar més lluny encara
que el Govern del PP.
Sí, a les treballadores i els treballadors de
la Generalitat encara se’ns deu el 20%
d’una paga extra de l’any 2012, i la totalitat d’una paga de cada un dels anys 2013
i 2014. La Generalitat és l’única Administració pública de l’Estat espanyol que
manté aquest deute amb el personal al
seu servei.
A hores d’ara, arribats a una situació en
què es parla de sortida de la crisi, de creixement dels beneficis empresarials i de la
productivitat, de les xifres macroeconòmiques i, per tot plegat, de la recaptació fiscal dels governs, les empleades i
els empleats públics seguim esperant
recuperar gairebé tot allò que ens van
arrabassar. I ja n’hi ha prou. Ara ens toca,
també, a nosaltres.
Ara ens toca
Amb aquesta frase manifestem de manera contundent la nostra voluntat de cap-

En la fase més dura de la crisi, els governs de l’Estat i
la Generalitat semblaven competir en l’aplicació de la
tisora, a veure qui la feia més grossa

girar la situació. I no ens conformem de
“revertir” les retallades. Volem millorar les
nostres condicions de treball i el nostre
poder adquisitiu més enllà de la situació
que teníem l’any 2009, i impulsar la negociació col·lectiva i conquerir nous drets.
La necessària millora dels serveis públics
requereix, necessàriament, millorar les
nostres condicions de treball.
Aquest proper mes de març del 2018 havíem de cobrar el 20% que ens falta de
la paga extra del 2012. Així està acordat.
“Problemes tècnics” faran que això no sigui possible fins al mes d’abril. Sempre
passa alguna cosa… La tisora de fer retallades mai no va patir “problemes tècnics”;
al contrari, anava “a tot drap”.
Amb el Govern que esperem que es constitueixi ràpidament iniciarem de manera
immediata la negociació per al retorn de
les altres pagues que ens deuen i la resta
del que ens van arrabassar. D’altra banda,
CCOO hem denunciat (en solitari) l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal
laboral de la Generalitat. Esperem que, finalment, UGT i IAC es decideixin a partici-

par en aquesta negociació necessària. Ara
per ara, s’hi neguen, cosa incomprensible
per a nosaltres.
Dignificar l’ocupació pública
Amb els acords que hem signat tant amb
el Govern estatal (març del 2017) com
amb el de la Generalitat (juny del 2017)
hem posat les bases per revertir el deteriorament de l’ocupació pública, amb
el compromís de posar fi a la destrucció
d’ocupació pública i als desmesurats
nivells de precarietat. Ara cal posar en
marxa els processos. És una qüestió fonamental.
Ens cal garantir uns nivells òptims
d’ocupació pública de qualitat per no
posar en qüestió el funcionament de
l’Administració i els serveis públics que
mereix la ciutadania del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social.
Instem el Govern de la Generalitat i els
altres sindicats a negociar la millora dels
serveis públics i de les nostres condicions
de treball. Joan Maria Sentís
gener-març / 2018
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El 8 de Març viu una històrica
vaga laboral contra la bretxa
salarial, les violències masclistes
i els salaris de misèria
El 8 de Març d’aquest any 2018 serà recordat per la històrica vaga laboral convocada per CCOO i UGT contra la bretxa
salarial, els salaris i les pensions de misèria i les violències
masclistes. Una vaga laboral de 2 hores per torn als centres
de treball que va tenir un gran seguiment.
Sota el lema “Ens plantem”, els sindicats majoritaris van fer una
crida contra els salaris i les pensions de misèria, ja que després
de quatre anys de creixement econòmic aquest encara no ha
arribat a les butxaques de la gent. Les empreses estan recuperant beneficis i cal que aquests arribin als salaris i a les pensions
de jubilació.
La mobilització també va ser un clam contra les violències masclistes. L’any passat 9 dones van ser assassinades per la seva parella o exparella. L’assassinat és l’expressió més dura de la violència contra les dones, que es produeix de moltes maneres,
també en el treball. 1 de cada 10 dones perd la feina a causa
de l’assetjament sexual o per raó de sexe. En aquest sentit es va
reclamar la posada en marxa del Pacte d’estat contra la violència
de gènere amb un pressupost real.
I de manera molt especial es va protestar contra la bretxa salarial que hi ha entre homes i dones. De mitjana les dones cobren
6.585 € menys de salari i 805 € menys de pensió que els homes,
perquè pateixen més la precarietat dels contractes i perquè són
discriminades en la selecció de llocs de responsabilitat. Això és
tant com dir que per una jornada de 8 hores, les dones han de
treballar gratuïtament 2 hores. La desigualtat és utilitzada per
mantenir baixos tots els salaris, els de les dones i els dels homes.
Els convocants de la vaga van reivindicar la posada en marxa
de plans d’igualtat reals a les empreses, l’aprovació d’una llei
d’igualtat salarial i la ratificació per part d’Espanya del Conveni
189 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el treball
digne de les treballadores de la llar.
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La mobilització va incidir
especialment contra la bretxa salarial
entre homes i dones. De mitjana
les dones cobren 6.585 € menys de
salari i 805 € menys de pensió que
els homes
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Dues hores de vaga per torn
En concret, per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga es va fer d’11.30 hores a 13.30
hores. Per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga va
tenir lloc entre les 16.00 hores i les 18.00 hores. I per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es va dur a terme durant
les dues primeres hores del torn nocturn que començava en la
jornada del dia 8.
Però hi va haver sectors i empreses on es va notificar expressament un horari diferent per la vaga. Va ser el cas del sector
de transport de viatgers, el sanitari, el de lleure educatiu i sociocultural, les escoles bressol (excepte les municipals), els centres d’ensenyament ordinaris, els instituts, l’ensenyament reglat,
l’ensenyament no reglat, les universitats, els centres especials de
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treball i les residències de discapacitats, les llars residències i els
centres de dia de discapacitats.
Concentracions i manifestacions
Durant tot el dia 8 de Març van tenir lloc concentracions i mobilitzacions a empreses, escoles, hospitals i ajuntaments. A la tarda
diverses manifestacions van omplir els carrers de les principals
ciutats de Catalunya. La manifestació més important va tenir lloc
a Barcelona, convocada per entitats feministes i reforçada per
CCOO i UGT. La manifestació es va iniciar a la plaça de la Universitat, al voltant de les 18.30 hores, i va servir per recollir totes
les reivindicacions de la jornada, amb la participació de desenes
de milers de persones, moltes d’elles treballadors i treballadores
que van secundar la vaga.

A Catalunya tenim bretxa?
Efectivament, tenim bretxa salarial a Catalunya. La bretxa anual
del 2015 és del 24%, és a dir el salari mitjà anual de les dones és
gairebé una quarta part menys del salari mitjà anual dels homes.
La bretxa salarial afecta totes les dones de totes les edats, sectors,
ocupacions i nivells professionals, i encara més les dones nascudes fora d’Espanya, que tenen una bretxa del 46,6% respecte dels
treballadors i treballadores nascuts a Espanya, tal com s’observa
en l’Informe de bretxa salarial editat per la Secretaria de les Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.
La bretxa salarial és el resultat de totes les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en el mercat de treball: terra
enganxifós, sostre de vidre, segregació horitzontal, reduccions
de jornada, treball parcial i contractació temporal.
La desregulació de les condicions de treball i els atacs a les relacions laborals empitjoren la situació de les dones i augmenten
la bretxa salarial.

Salari mitjà anual. Catalunya 2015
27.514,06
20.946,56

Dones

Homes

Desigualtat al llarg de la vida
La bretxa genera precarietat, pobresa i desigualtat de gènere en
els ingressos al llarg de tota la vida, així com en les prestacions
per atur i les pensions.
Des de CCOO fem referència a la bretxa salarial anual perquè
entenem que és la que determina que les dones tinguin pitjors
rendes, rebin pitjors prestacions i pensions de jubilació, i hagin
de fer front a un risc més gran de pobresa.

La bretxa salari/hora és del 15,3%, i ho destaquem perquè no es
justifiqui la bretxa solament com a resultat de la reducció horària.
Quant a les diferències salarials respecte del salari mínim interprofessional (SMI), gairebé 1 de cada 5 dones té guanys inferiors
o iguals a l’SMI. En el cas dels homes és del 8%, 1 de cada 12. El
55% de les treballadores tenen ingressos inferiors a 18.160 €; en
el cas dels treballadors, és un 36%. De totes les persones treballadores que tenen ingressos inferiors o iguals a l’SMI, més de dues
terceres parts són dones (70%).
Pel que fa a la bretxa salarial per edats, augmenta amb l’edat i
arriba gairebé a una tercera part menys del salari anual dels homes en les dones de 55 anys i més a Catalunya.
Amb relació a la bretxa salarial per tipus d’ocupació, hi ha 2 grups
en què la bretxa salarial supera el 30% i són les ocupacions feminitzades, que, alhora, tenen els salaris més baixos.
Què es pot fer?
La força de la negociació col·lectiva i l’existència de representació sindical permet actuar d’una manera més propera per reduir
les diferències salarials. Cal introduir, en els convenis col·lectius,
sistemes d’identificació de la bretxa salarial a les empreses, la
definició de tots els conceptes retributius i la identificació de
cadascun dels llocs de treball així com les corresponents valoracions amb perspectiva de gènere per garantir que els llocs de
treball feminitzats no estiguin infravalorats. Cal impulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar
les empreses petites i mitjanes a negociar i a elaborar mesures i
plans d’igualtat. Lídia Sandalinas
gener-març / 2018
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La discriminació de la dona al
mercat de treball es cronifica
L’informe Les condicions de vida i de
treballs de les dones a Catalunya (2018)
ens ofereix, un cop més, una realitat
lluny de l’equitat per raó de gènere.
Per començar, la recuperació econòmica no es tradueix en una recuperació ni del poder adquisitiu ni de les
condicions de vida i laborals per a la
població en general i, molt especialment, per a les dones.
Donem un cop d’ull a les dades més
destacades de l’informe. A Catalunya
les dones majors de 16 anys són el 52%
de la població, però, en canvi, només
són el 47% de la població activa. La taxa
d’activitat pràcticament es manté (67%
homes i 56,8% dones), però continua sent
10 punts superior per als homes. La taxa
d’activitat de les dones és sempre inferior
a la dels homes amb independència de
l’edat que tinguin.
El 49% de les dones forma part de la població ocupada i el 8% es troba en situació d’atur. La quantitat de dones inactives
i aturades és superior a la quantitat de dones ocupades. En canvi, entre els homes
de 16 anys i més, el 59% estan ocupats, el
8% estan aturats i 1 de cada 3 consta com
a inactiu. La quantitat d’homes ocupats
és superior a la d’homes aturats i inactius.
Els motius d’inactivitat per a homes i dones també són diferents. Observem un
biaix de gènere important en la inactivitat
pel que fa al bloc de motius per tenir cura
d’infants, persones dependents o altres
responsabilitats familiars o personals, ja
que és un motiu per al 26% de les dones
inactives i tan sols ho és per al 3% dels
homes.

Més dones a l’atur
La taxa d’atur de les dones és superior a la
dels homes. 1 de cada 8 dones actives i 1
de cada 10 homes actius està a l’atur. Més
gener-març / 2018

El 74% de tota l’ocupació a temps parcial és de dones i només ho és el 42% de l’ocupació a jornada completa

de la meitat de les dones aturades tenen estudis superiors i de la segona etapa d’educació
secundària. Més de la meitat dels homes tenen estudis obligatoris o són analfabets.
La situació de crisi econòmica i la manca d’ingressos familiars són el motiu pel qual
dones que fins ara no havien format part de la població activa tenen la necessitat de
buscar una feina remunerada. Dels 31 als 44 anys són majoritàriament dones les que
busquen feina per primera vegada.
6 anys de reformes laborals i noves legislacions fan que la permanència a l’atur més de 2
anys sigui la situació en què es troben el 39% de les dones aturades i el 34% dels homes.
Més de la meitat de les dones aturades ho estan des de fa més d’un any, i poc menys de
la meitat dels homes. Situació d’atur estructural significativament feminitzat, doncs, tot
i el nivell de formació més alt per a les dones.
Gairebé 9 de cada 10 dones treballen en el sector de serveis (86%) i, en el cas dels homes, són gairebé 2 de cada 3 (61%). A la indústria, hi treballa 1 de cada 4 homes (25%)
i, en el cas de les dones, és 1 de cada 10 (11%). En el sector de la construcció, hi treballa
1 de cada 10 homes (11%) i 2 dones de cada 100(2%).

Feines feminitzades poc qualificades
Persisteix la divisió sexual gairebé a totes les categories laborals. Les dones estan sobrerepresentades en serveis de restauració i comerç i treballs de tipus administratiu. En
general, les dones estan sobrerepresentades en els treballs menys qualificats. Els homes, en canvi, estan sobrerepresentats en treballs d’execució qualificats, de maquinària
i de direcció. En les ocupacions elementals i en les de tècnics i professionals científics i
intel·lectuals hi ha més dones que homes, però es mantenen dins dels marges del 4060 de la paritat que recull la llei d’igualtat.
El 74% de tota l’ocupació a temps parcial és de dones, i només el 42% de l’ocupació és
a jornada completa. La contractació a temps parcial sempre és superior en dones i més
elevada en el sector privat que en el públic. La diferència per sexes més important, la
trobem en el sector privat, on la taxa de contractació a temps parcial de les dones és
18,6 punts superior. La gent jove de 16 a 19 anys és la que pateix més parcialitat, el 73%
de les dones i el 38,8% dels homes.
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El motiu principal, tant per a dones com per a homes, per treballar a temps parcial
és no haver pogut trobar feina a jornada completa. Recordem que el contracte a
temps parcial té efectes sobre les condicions de vida presents i també impacta negativament sobre les pensions i altres prestacions contributives generades, fet que
contribueix a mantenir i a incrementar la bretxa de gènere.
Gairebé 9 de cada 10 contractes registrats el 2017 són temporals tant per a dones
com per a homes. La taxa de temporalitat de les dones està per primera vegada des
del 2014 per sobre de la dels homes: 23,6% dones (1 de cada 4 dones) i 19,6% homes (1 de cada 5). La taxa de temporalitat de les dones és superior a la dels homes
tant en el sector públic com en el privat.
La bretxa salarial és del 24%, és a dir que en una jornada de 8 hores les dones treballem 2 hores sense cobrar. Les dones amb pensions contributives suporten una
bretxa del 38%. Els treballs de cura i domèstic encara els realitzen majoritàriament
les dones en aquest país i en termes econòmics aquesta contribució pot pujar el PIB
en un 23% a Catalunya.

Violència masclista
A Catalunya el 2017 hi ha hagut 8 dones assassinades i 1 menor, de les quals 3 havien denunciat. S’evidencia que hi ha greus mancances en els sistemes de protecció
de les dones i en els de detecció precoç i atenció.
Cal destacar que a Catalunya s’han aprovat només el 49% de les ordres de protecció
sol·licitades per les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o
exparelles, mentre que a tot l’Estat n’han estat aprovades el 65%.
Les dones es troben en especials condicions de vulnerabilitat davant l’assetjament
sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, atès el context de crisi, la manca d’ocupació
estable i de qualitat, l’excés de temporalitat i la parcialitat.
Les retallades del sector públic des de l’inici de la crisi han tingut un triple impacte
per a les dones: com a cuidadores, per la manca o les privatitzacions dels serveis i
recursos per atendre la dependència; com a treballadores, per la pèrdua de llocs de
treball en uns sectors altament feminitzats, i com a ciutadanes, amb la involució dels
drets socials i la poca priorització de les polítiques públiques d’equitat de gènere en
l’àmbit social i laboral. Alba Garcia

Vocabulari en català:
‘Dones i món del
treball’
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha elaborat, conjuntament amb
la Secretaria de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI, el díptic “Dones i món del
treball”, que ha estat validat pel “TERMCAT”. Es tracta d’un vocabulari de 35 termes sobre la relació dones-treball, amb
les seves definicions i la corresponent
traducció al castellà i a l’anglès.
Es pot consultar al web http://www.ccoo.
cat/sl, i hi trobarem l’explicació de conceptes com doble presència, sostre de vidre,
terra enganxifós, segregació del mercat
laboral o transversalització de gènere.
Aquest díptic contribueix al propòsit de
seguir feminitzant el sindicat (en són
exemples la feina del Comitè de Dones,
la 3a Conferència d’Homes i Dones del
2016 o les prioritats sobre la participació de les dones en l’activitat sindical marcades per l’Assemblea sindical
oberta) i recull l’impacte lingüístic que
això comporta.

Ets dona? A la feina et fan portar un uniforme
determinat diferent del dels teus companys
masculins? Maquillatge? Sabates de taló?
Aquestes són situacions de cosificació que les
dones veiem i vivim cada dia, i són una forma
de violència de gènere.

Cosificar és discriminar. La cosificació és discriminació.
gener-març / 2018
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SANITAT

Ens mobilitzem contra les llistes
d’espera
A Catalunya hi ha més
de 170.000 persones en
llista d’espera per a una
intervenció quirúrgica

El passat mes de gener del 2018, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, amb les seves delegades i delegats
d’arreu del territori, ens hem manifestat
novament contra els retards en les llistes
d’espera de la sanitat catalana. I ho hem
fet en coordinació amb la Marea Blanca i
amb la Coordinadora Antiprivatització de
la Sanitat (CAS).

Cal recordar que a Catalunya teníem una
sanitat pionera en molts aspectes i que
gaudia d’un gran reconeixement, però,
malauradament, en l’actualitat, som notícia per les enormes llistes d’espera.

pecialistes o a realitzar una prova diagnòstica, només si parlem d’intervencions quirúrgiques, en aquests moments tenim unes
600.000 persones en llista d’espera a l’Estat
espanyol, i a Catalunya, més de 170.000.

Com sempre, compromesos, hem participat activament a tots els actes, concentracions i mobilitzacions arreu del territori
català a les seves quatre províncies.

Falten 10.000 professionals
Des del Departament de Salut, es reiteren
en les aportacions pressupostàries del
que han anomenat “Pla de xoc”, però la
realitat és que han estat més que insuficients, ja que, lluny de disminuir, el nombre de persones que es troben pendents
d’una intervenció quirúrgica han augmentat respecte de l’any anterior.

Les llistes d’espera maten
Des de CCOO exigim una atenció sanitària
de qualitat, atès que la salut és un dret de
tota la ciutadania i considerem que, per
una mala gestió política, milers d’usuaris
i usuàries que actualment esperen per a
una intervenció quirúrgica no es poden
veure afectats. Això en la majoria de casos implica una menor qualitat de vida a
mesura que l’espera es fa eterna, fins al
punt que pot arribar a matar. I aquest ha
estat el lema de la campanya: “Les llistes
d’espera maten”.
A part de les llistes d’espera per anar a es-

Des de CCOO considerem que les retallades en salut poden revertir-se fins al punt
de fer retornar la plantilla de professionals
de la sanitat catalana que vam començar
a perdre l’any 2010 (ara com ara, encara
ens falten més de 10.000 professionals
per recuperar). I com no pot ser d’altra
manera, hem de disposar de tots els llits
hospitalaris oberts.
M. Àngels Rodríguez

El sector de la geriatria
se sent maltractat
A començament d’any, el Sector de Geriatria de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya va fer una assemblea
i una concentració a Barcelona davant del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Es tractava de fer visible el menyspreu professional i la
manca de recursos humans i materials que pateix el sector, on les patronals pretenen que les plantilles facin de
tot, al marge de les seves qualificacions professionals: curar, cuidar, netejar…
A Catalunya, on encara hi ha 90.000 persones beneficiàries d’una prestació en llista d’espera, les persones
treballadores del sector de la geriatria (majoritàriament
dones, un 88%) estan molt poc reconegudes. CCOO ha
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denunciat la passivitat i la immobilitat de l’Administració,
a la qual ha demanat que deixi de concertar serveis amb
les empreses que no compleixin amb els drets laborals
del seu personal.

EDUCACIÓ
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CCOO aposta
per actuar contra
l’educació sexista
La coeducació és una metodologia educativa que té com a objectiu fer disminuir
els efectes i les conseqüències d’una educació sexista sobre els nens i les nenes. La
Federació d’Educació aposta per aquesta
metodologia, i, en aquest sentit, va organitzar una jornada que va tenir lloc el
mes de gener. La jornada es va celebrar
en una setmana marcada per les paraules
del president Rajoy, com ens va recordar
Manel Pulido, secretari general de la federació, que, davant la pregunta del periodista Carlos Alsina a Onda Cero sobre la
bretxa salarial, va respondre “mejor no nos
metamos en eso”. Aquesta manca clara de
sensibilitat va ser el tret de sortida per posar fil a l’agulla una vegada per totes i erradicar el flagell de la discriminació sexista.
“Tota noia s’ha de sentir lliure de seguir
els seus somnis”, aquests són els mots finals de la intervenció de la responsable
de Polítiques de Gènere del Departament
d’Ensenyament, Marta Clar. I és que hem
d’aprendre a comprendre com cada persona se sent dins la seva pell. El procés comença a l’escola i s’allarga durant tot el cicle vital. El Departament d’Ensenyament
ha implementat un pla d’igualtat de gènere amb l’objectiu d’incorporar aquesta
perspectiva al projecte de convivència
dels centres educatius.

L’escola, entre la família i els mitjans de comunicació
“L’escola és un entrepà entre la família i els mitjans de comunicació.” Amb aquest símil, Mercè Otero, que va intervenir a la jornada, va introduir una preocupació que ens
ha turmentat, als ensenyants, alguna vegada: possiblement quan els nostres alumnes
traspassin els murs de l’escola estaran exposats a un bombardeig d’eslògans, desitjos
i anhels que no tenen res a veure amb els valors que intentem transmetre’ls a l’escola.
Mercè Otero es va preguntar si els resultats en coeducació depenen de grans inversions
i de molts recursos. Va reflexionar sobre “educar per innovar” i ens va fer veure que l’únic
recurs que cal, val i preval són els docents com a model. És l’actitud que determina si
són respectuosos amb la diferència. Cal desobeir el dictat de masculinitat imposat per
les edicions dels llibres de text, pels currículums i pels continguts que ensenyen. Otero
diu que “les lleis d’educació han passat de puntetes pel que fa a la idea de la coeducació”. Les lleis han representat més aviat un límit, i no han anat al fons de la qüestió.
Amb ulleres liles
Cal posar-se les ulleres liles i sensibilitzar en la diferència, fer diagnosi, actuar i utilitzar
el llenguatge acuradament. El que no s’anomena no existeix, ens van dir Mercè Garcès
i Mercè Gómez, ensenyants participants en la jornada, i van coincidir amb Mercè Otero
a esmentar que el Departament d’Ensenyament presenta una manca de recursos en
matèria de coeducació. Les Mercès ens van proporcionar eines per fer pedagogia coeducativa. Van proposar estratègies didàctiques i van centrar el seu discurs a apoderar
per parlar de sexe i gènere. Ens alerten que cal estar amatents perquè la participació
sigui igualitària, que cal fomentar el treball cooperatiu i que cal evitar el domini dels rols
en funció del gènere a l’aula. I això, des de molt aviat, des de primària.
Mercè Gómez va reflexionar sobre el binomi següent: eduquem o ensenyem? Si eduquem, hem de centrar-nos en valors transversals. Els centres han de crear estructures
i estratègies per treballar la tolerància, la igualtat de drets i la solidaritat. Aquests eixos
han de predominar en tota l’activitat dels centres educatius i han de constituir l’eix
vertebrador de tota l’activitat docent. Glòria Fígols

Acció Jove de CCOO participa en el primer Saló
de l’Ocupació Juvenil a Barcelona
Per primera vegada, a Barcelona s’ha organitzat el Saló de
l’Ocupació Juvenil. Aquesta iniciativa forma part del Pla per al
foment de l’ocupació juvenil de qualitat 2016-2020 i va ser inclosa a petició de les entitats juvenils participants. Aquest espai va
tenir lloc durant la Setmana de la Formació i el Treball, al recinte
firal de Montjuïc, els dies 14, 15 i 16 de març, coincidint amb el
Saló de l’Ensenyament i el Futura.
Aquest saló es fa amb la finalitat d’apropar el món laboral als
més joves, fent visibles tots els recursos que tenen al seu abast,
mitjançant activitats i xerrades. Per aquest motiu, s’han presentat
set espais diferents, en els quals el jovent ha pogut detectar les
seves potencialitats, aprendre com encarar la recerca i les entrevistes de feina, saber les possibilitats de treball que hi ha a la ciutat, descobrir gremis i oficis, endinsar-se en els diferents sectors,

saber-ne més sobre l’economia col·laborativa i tenir presents els
recursos i els serveis públics i municipals a la seva disposició, així
com tractar la importància dels sindicats dins el món laboral.
Apropar el sindicat als més joves
El paper d’Acció Jove en aquest saló és apropar el sindicat a les
persones més joves. Volem donar a conèixer tots els drets i els
recursos dels quals disposen o disposaran com a treballadors i
treballadores mitjançant una sèrie de tallers adreçats a fer valdre
els seus drets, en què s’explica el marc legislatiu laboral; conscienciar sobre les diferències laborals existents des de la perspectiva de gènere i fer-les visibles, i preparar-los perquè, en els
diferents casos de finalització de la relació laboral, prenguin nota
de què els correspondria en cada cas. Irene Ortiz
gener-març / 2018
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L’acció sindical permet afrontar amb
garanties el canvi de model productiu
en la indústria del clor
Des de l’11 de desembre del 2017, ha quedat prohibida la
utilització de mercuri en els processos industrials en tot
l’àmbit europeu, fruit d’una directiva de la Unió Europea.
Això ha obligat les empreses que utilitzaven el mercuri en el
procés productiu per a l’obtenció del clor a modificar les seves
instal·lacions i a fer les inversions necessàries per adaptar-se a
la nova tecnologia de membrana o bé aturar la producció. Per
a aquestes companyies, que són altes consumidores d’energia
elèctrica, aquest canvi de tecnologia suposa una menor dependència energètica, ja que es tracta d’una tecnologia molt més
eficient en termes de consum elèctric.

de riquesa i de creació de llocs de treball. Per això, hem treballat
sindicalment amb les empreses del sector a Catalunya en aquest
procés de canvi per intentar aconseguir les màximes garanties
per a les treballadores i treballadors d’aquestes companyies.

CCOO d’Indústria defensem el manteniment de la indústria base
de producció de clor en un marc de sostenibilitat, com a factor

Un altre cas és el d’Ercros, on s’ha tancat la producció de clor
amb tecnologia de mercuri a les instal·lacions de Flix i Vilaseca,
així com el subministrament de sal a Cardona. Aquesta situació
ens ha portat a afrontar un problema social important, en el
marc d’un ERO en el qual hem negociat un pla social per aconseguir que les persones afectades es puguin recol·locar en altres
plantes del grup en les millors condicions. Per fer-ho possible,
també hem hagut de negociar un ambiciós pla de prejubilacions parcials voluntàries, que deixaran fins a 149 llocs de treball
lliures per a recol·locacions.

La negociació col·lectiva ha estat
una peça fonamental per afrontar
els reptes de futur de la indústria
del clor

Assegurant l’ocupació
En el cas de l’empresa Inovyn España, aquest canvi suposava
la pèrdua de 70 llocs de treball a les instal·lacions de Martorell
i 6 a Súria, però finalment els treballadors i treballadores s’han
recol·locat en altres llocs al mateix centre de treball, els de Súria
s’han traslladat a Martorell i s’han acordat prejubilacions.

Un cas diferent és el de Covestro, que el desembre va anunciar
la seva continuïtat a Tarragona, amb una inversió de 200 milions
d’euros. Com a primer pas, té previst construir una planta pròpia
per a la producció de clor en la qual s’utilitzarà la nova tecnologia de membrana, molt més eficient energèticament. Això no
hauria estat possible sense la tenacitat de la Secció Sindical de
CCOO, que, des del primer moment, ha estat treballant per al
futur de la planta i dels llocs de treball. Jesús Ribera

Contractació indefinida a SEAT
Recentment la direcció de SEAT ha anunciat que 150 treballadors i treballadores
passaran de treballar en una de les ETT
que operen a la companyia a tenir un
contracte indefinit. Amb aquestes contractacions, des del 2014 ja són 660 els
empleats d’ETT que han passat a ser plantilla fixa de l’empresa automobilística.
gener-març / 2018

CCOO d’Indústria de Catalunya i CCOO
de SEAT valoren positivament l’actual
marc laboral de l’empresa, fruit de
l’acord del XIX Conveni col·lectiu de
SEAT. Aquesta decisió contribueix
a donar l’estabilitat necessària en
l’ocupació.
Si bé les últimes reformes laborals del

Govern central han atacat fortament
la negociació col·lectiva, aquest cas és
exemple de la importància d’aquesta
negociació per vertebrar un bon model de relacions laborals, que fa competitives les empreses i reverteix els
beneficis en la plantilla i la societat en
general.

SECTOR
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CCOO
demana a
Nissan noves
produccions
a les plantes
catalanes

Valeo, un largo
camino de lucha,
con final deseado
El 23 de julio de 2015 Valeo comunicó que trasladaba la actividad de la planta
de Martorelles a Zaragoza, y el 30 de julio se inició una huelga indefinida en las
puertas de la empresa y se creó un campamento que estuvo activo desde ese
momento hasta el 9 de noviembre de 2015. En total: 101 días de huelga.
En ese tiempo se organizaron todo tipo de actos y acciones, y la estrategia pasó
por dar a conocer la decisión de la empresa y buscar la complicidad de la sociedad en general. Coincidiendo con las elecciones autonómicas de 2015, conseguimos, gracias a CCOO, atraer al campamento a diferentes políticos. En esa
estrategia se intentó en todo momento que la creación de un campamento no
se convirtiera, como en otros casos, en centro de propaganda de ninguna otra
expresión que no fuera la laboral.
El 4 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo, en el que se desarrollaban tres
puntos para dar solución al conflicto:
1. Solución industrial: posibilidad de conseguir un proyecto reindustrializador para la planta, dando para ello un plazo de tiempo.
2. Solución social: conseguir las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras.
3. Solución laboral: conseguir que los trabajadores y trabajadoras tuvieran opciones reales de empleo y pudieran elegir la opción que mejor les
conviniera.
El 30 de junio de 2017 terminó, como tal, la empresa Valeo en Martorelles. En
ese momento todos los trabajadores y trabajadoras ya habían decidido su opción de futuro.
Ahora, la empresa Class Plastics, que se dedica a la inyección de plástico, es
la reindustrializadora de la antigua planta de Valeo. Ya han entrado el primer
grupo de trabajadores y trabajadoras, se están adecuando las naves y se está
instalando la maquinaria necesaria. Manuel Zamora

A principis d’aquest any, la multinacional automobilística Nissan va
anunciar la finalització de la producció dels models Pulsar i NV200 Evalia a les plantes catalanes.
Oportunament, CCOO va demanar a
la direcció europea que adjudiqués
nous productes a aquestes plantes per garantir l’ocupació tant a la
factoria principal, a la Zona Franca
de Barcelona, com a les seves proveïdores i subcontractes. El sindicat
argumentava que els treballadors i
treballadores han demostrat la seva
competitivitat i que els vehicles
eren d’una alta qualitat.
La multinacional japonesa explicava
que la nova furgoneta e-NV200 i la
camioneta Navara compensarien la
recent pèrdua dels dos models de
cotxe. De tota manera, la secció sindical de CCOO a l’empresa va redactar un comunicat en el qual afirmava
que el sindicat no s’asseuria a esperar que les previsions es complissin.
Al contrari, des de CCOO s’exigia a la
direcció el màxim compromís i treball per assegurar l’arribada de nous
productes a la Zona Franca, per
garantir l’ocupació actual i generar
nous llocs de treball, tal com es van
comprometre en l’acord signat l’any
2013.
A més, en el comunicat, la Secció
Sindical de CCOO a Nissan reclamava a la direcció europea que recordés a la direcció central del Japó
que havien contret un deute amb la
planta catalana i els seus treballadors i treballadores.
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El sector de la neteja perd la
paciència i es planta pel seu conveni
Durant aquests anys, el sector de la neteja d’edificis i locals ha
patit una sèrie de retallades que s’han traduït, entre d’altres, en
la reducció d’hores de servei, però les tasques que cal acomplir
són les mateixes, cosa que ha suposat més càrrega de feina que
s’ha de fer en pitjors condicions laborals.
A més, la precarització que algunes empreses apliquen, mitjançant la seva gestió, està provocant que aquest sector sigui
cada dia més fràgil i inestable.
El sector de la neteja està format per uns 70.000 professionals,
dels quals el 80% són treballadores i, com a la resta de sectors,
també hi ha bretxa salarial, contractació a temps parcial no voluntària i precarietat laboral.
A partir de gener del 2017 es va constituir la mesa per negociar
el conveni col·lectiu. Però després de 13 mesos, les negociacions
es troben en un punt mort, ja que les propostes de la patronal
del sector són inassumibles per les treballadores i treballadors
del sector.
Salari a la baixa
S’ha de tenir en compte que l’any 2016, aquest conveni no va
tenir cap increment, i la patronal pretén que, al 2017, tampoc
n’hi hagi. La proposta de la patronal és un conveni per a 5 anys
i l’oferta d’uns increments ridículs que, en cap cas, garanteixen
el poder adquisitiu dels salaris. També fan una proposta sobre
l’antiguitat que provocaria la seva eliminació progressiva.
Davant d’aquestes propostes, les negociacions es troben aturades. S’han fet assemblees informatives i concentracions i, finalment, CCOO ha decidit, conjuntament amb UGT, convocar vaga
en el sector el 8 de març, el 3 i 4 d’abril, i el 14 i 15 de maig.

Les propostes de la patronal són inacceptables per a les treballadores i treballadors del
sector de la neteja

Ha arribat el moment de dir prou. No consentirem ni la pèrdua
del poder adquisitiu ni un retrocés en els drets del col·lectiu de
la neteja. Aurora Huerga

CCOO impugna articles del Conveni
d’hostaleria perquè retalla drets
La federació CCOO de Serveis ha impugnat el Conveni
d’hostaleria de Catalunya 2016-2019 al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
En concret, s’han denunciat els articles que fan referència al
col·lectiu de treballadors i treballadores amb contracte fix
discontinu.
Segons ha analitzat el sindicat, es retalla el dret del personal amb contracte fix discontinu, com en l’article referent
al premi de vinculació. En aquest cas, s’ha modificat el càl-
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cul sobre el temps treballat, cosa que pot suposar una clara
discriminació d’un col·lectiu que, per la mateixa naturalesa
temporal del sector, no pot prestar els seus serveis durant
tot l’any, i que, a més, ja té una minva econòmica respecte
a la resta de persones treballadores que no tenen aquesta
consideració.
En el seu moment, CCOO, després de recollir el parer dels
treballadors i treballadores del sector a diferents assemblees,
va decidir no signar aquest conveni amb el compromís de
continuar vetllant perquè no es vulnerin els drets laborals.

TERRITORI
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CCOO aconsegueix revertir l’increment
de jornada al Pius Hospital de Valls
L’any 2015, la gerència del Pius Hospital
de Valls va decidir implementar el conveni del SISCAT (Servei Català de la Salut) i
augmentar la jornada anual en 48 hores,
però mantenint el salari. Aquesta decisió,
sense cap mena de consens, empitjorava
les condicions laborals signades anteriorment i provocava que la plantilla (prop
de 200 persones) passés a fer 1.668 hores
l’any en lloc de 1.620.
En un primer moment, es van iniciar reunions entre els representants dels treballadors i treballadores i l’empresa, no
tant amb la intenció de reduir l’increment
d’hores, sinó per veure com s’aplicava.
CCOO defensava que aquestes hores fossin aplicades per pal·liar mancances endèmiques detectades, com per exemple
reduir la càrrega de treball o aconseguir
un temps de relleu entre torns per transmetre la informació de manera menys
precària (actualment és de deu minuts
per al personal d’infermeria i de cap minut entre el personal auxiliar).
Per la seva part, l’empresa ja havia implementat aquest augment d’hores als calendaris anuals, aparentment només amb
la premissa de crear autocobertures entre
els treballadors i treballadores. Aquest fet
generava que en certes unitats, on hi havia càrrega física, es treballés fins a 6 dies
de manera consecutiva i que els descansos intersetmanals, quan es treballava els
caps de setmana —un de cada dos— fossin dies molt allunyats del cap de setmana lliure. Anteriorment, quan es treballava
dissabte i diumenge, es tenia descans el
divendres previ i el dilluns posterior, i ara
el descans era en dimecres o dijous en
moltes plantilles.
Des dels sindicats, es va criticar aquesta
aplicació, però la gerència argumentava
que ells respectaven la legalitat laboral
referent als horaris de treball, i que com
que ja havia estat planificada la nova distribució per “tapar fuites”, les propostes

sindicals serien un cost no assumible. En
la negociació no es van avançar posicions
durant més de 18 mesos, llavors CCOO va
passar a actuar legalment i va optar per
denunciar els fets. Ara bé, a mesura que
s’acostava la data del judici, l’empresa anava llençant petites millores o promeses
vagues de modificació de calendari per al
2018, fent creure en la seva voluntat negociadora, i s’acordaven pròrrogues. Però les
negociacions següents han estat estèrils i
l’empresa s’ha mantingut gairebé sempre
ancorada en la mateixa posició inicial.
A judici
Finalment, el judici es va fer a finals del
2017. Malgrat que no es comptava amb
el suport de la resta de sindicats per mantenir les 1.620 hores anuals, CCOO s’ha

mantingut en tot moment ferm en aquest
punt. Ara, a principis d’any, s’ha conegut
la sentència del Jutjat Social de Tarragona,
que aconsegueix revertir l’increment de
jornada al Pius Hospital de Valls.
El text de la sentència exposa que “efectivament, el conveni estableix una jornada
de 1.668 hores per als torns de dia, però
s’oblida de la demanda que es recull en
el punt dos conforme als centres que tinguin una jornada anual màxima inferior
a l’establerta en el conveni els serà respectada aquesta jornada”.
Per tant, la perseverança de CCOO permet que els treballadors i treballadores
del Pius Hospital recuperin el seu horari
anual de 1.620 hores. Laura Fages

Sentència favorable als
treballadors de L’Auditori
Els treballadors i treballadores de L’Auditori i l’Orquestra de Barcelona han guanyat el judici per reclamar el pagament de l’augment salarial de l’1% corresponent als anys 2007 i 2008, que ja cobrava la resta del personal de l’ajuntament
de la ciutat.
La sentència dona la raó als treballadors i treballadores del Consorci de
L’Auditori i l’Orquestra (OBC), i condemna L’Auditori a pagar aquestes quantitats
i els endarreriments corresponents.
L’Ajuntament de Barcelona va pagar un augment salarial de l’1% d’aquests anys
al seu personal, tant funcionari com laboral, i els imports endarrerits que els
devia. El juliol de l’any passat va pagar l’augment i els endarreriments només al
personal músic de l’OBC, però després de mesos de lluita i mobilitzacions i de
tres jornades de vaga, la sentència obliga l’empresa a pagar l’augment a la resta
del personal.
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Impulsem un nou
projecte sindical
a l’aeroport de
Barcelona - el Prat
El passat 24 de gener vam organitzar
una assemblea amb l’actiu sindical de
l’aeroport de Barcelona - el Prat. Entre
d’altres, hi va participar Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya.
L’objectiu de l’assemblea era teixir complicitats i informar sobre el nou impuls
que es vol donar a la coordinació sindical
en un espai que concentra més de 18.000
treballadors i treballadores, distribuïts en
multitud d’empreses i centres de treball
així com en altres microrealitats sense un
centre de treball definit.
Coordinació i suport mutu
A dia d’avui tenim una forta, però, alhora, molt desigual, implantació sindical.
Tenim més de 2.000 persones afiliades,
380 delegats i delegades que exerceixen
la representació legal en més de 300 empreses, però el nostre gran repte sindical
és avançar en coordinació i suport mutu;
articular mecanismes d’assessorament i
informació, i estendre el nostre projecte
allà on es devaluen i precaritzen les condicions de treball, a través d’una cadena
de valor conformada per subcontractacions en cadena i externalitzacions de
serveis.
Aquest nou projecte ens demana saber
coordinar-nos més i millor, dotar d’eines
formatives el nostre actiu, racionalitzar
els recursos que ja tenim i posar-los a
treballar a disposició d’una nova tipologia de classe treballadora diversa, fragmentada i precaritzada que s’ubica en els
sectors més febles del procés productiu
i on tenim serioses dificultats en termes
d’organització i de vinculació al sindicat.
La mostra més evident que el projecte va començar a caminar amb força
va ser la vaga del 8-M, amb concentracions de gent de CCOO, tant a la T1 com
a la T2, i la posada en marxa d’un punt
d’assessorament sindical, ja operatiu, el
primer i el tercer dilluns de cada mes, en
el bloc tècnic de la T2, adreçat als treballadors i treballadores del recinte aeroportuari.
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CCOO signa el Pacte per
l’ocupació de Castelldefels
CCOO, a través del seu secretari general al territori, Josep Maria Romero, va signar el
Pacte per l’ocupació de la ciutat de Castelldefels, el passat 26 de febrer. En l’acte de
signatura, a banda de l’alcaldessa, María Miranda, hi van participar altres organitzacions sindicals i patronals.
L’acord final, fruit d’un ampli procés de negociació i diàleg, ha culminat amb un text
que recull una diagnosi compartida sobre la situació socioeconòmica de la ciutat i
concreta cinc grans eixos de treball: mesures per afavorir l’ocupabilitat de persones
aturades; orientació professional i formació; canvi de model productiu; millora del
comerç de proximitat; ocupació de qualitat i lluita contra la precarietat laboral, i
mesures de competitivitat i consolidació per a les pimes.
El pacte desglossa un seguit d’actuacions per a cadascun dels eixos i preveu
un pla operatiu amb mesures concretes, elements d’avaluació i un calendari
d’implementació.
Destaquem l’acceptació d’una de les propostes en què més hem insistit, quant a
matèria de contractació pública: que en els plecs de condicions de serveis no siguin
exclusius els requisits econòmics respecte al factor preu. Aquesta realitat ha de permetre la introducció de clàusules socials i reduir la precarietat quan les administracions externalitzin cap a sectors vinculats a serveis a les persones i a la comunitat.

“Què fa el sindicat a
les mútues?”
Amb aquest títol, el passat 19 de gener es
va desenvolupar una jornada divulgativa i
formativa a Cornellà de Llobregat amb un
èxit d’assistència de delegades i delegats
del territori del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.

professionals que es generen in itinere,
en els processos productius o en el desenvolupament de la feina quotidiana, i
que normalment són ignorats o expressament camuflats per l’afany mercantil de
les mútues.

L’acte va posar en relleu la diferència
d’interessos entre el sindicat, com a garant i representant de la gent treballadora, d’una banda, i la patronal i el Govern, de l’altra, tant en la consideració
de l’absentisme com en el control i les
mesures preventives de les malalties comunes i dels accidents i de les malalties

La jornada es va desenvolupar en tres
blocs: el primer ens va situar tècnicament
i legal en la història i en l’actualitat: la
regulació de les mútues com a associacions d’empresaris que presten serveis
de prevenció i salut. El segon va orientar
l’actuació i la gestió dels nostres delegats
i delegades en relació amb la Inspecció i
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Protesta contra
l’Ajuntament
de Montgat
per beneficiar
companyies
multiserveis
El 25 de gener vam participar en una concentració a la plaça d’Alcanar de Montgat
i vam acompanyar el Comitè d’Empresa
d’Urbacet per denunciar la decisió de
l’Ajuntament de Montgat d’obrir la concessió del manteniment de jardineria
i mobiliari a tot tipus d’empreses. Tant
CCOO com el comitè d’empresa lamenten la pèrdua del valor social que implica
la decisió de l’ajuntament i que només
beneficia les grans companyies de multiserveis.
Defensem la contractació inclusiva per
facilitar l’ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats. També reclamem la via d’introduir reserves
de contractació en centres especials de
treball, incorporar exigències de solvència tècnica específica o incloure criteris
d’adjudicació o condicions d’execució de
caràcter social.

el seguiment de baixes i altes de la SGAM
(antigament ICAM, és a dir Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques), a l’hora de discutir els criteris interessats de les mútues.
El tercer bloc va situar de manera transparent la gestió dels nostres representants a les comissions de control i a les
comissions de prestacions de les mútues.
Carles Périz
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Mataró Bus, condemnada a
la readmissió d’un treballador
acomiadat
El Jutjat Social número 2 de Mataró ha
admès la demanda per acomiadament
interposada pel treballador José Antonio
Lara, mitjançant el Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO, dirigida contra l’empresa gestora de Mataró Bus. La sentència condemna l’empresa a atenir-se a l'opció que
CCOO ha guanyat el judici per l’acomiadament
Lara esculli, entre la indemnització o la
del company Lara
readmissió, i també a pagar-li els salaris
de tramitació des del seu acomiadament.
Des de CCOO volem felicitar el company José Antonio Lara, que, fent evident la
seva coherència, reclama tornar al seu lloc de feina, on continuarà defensant els
interessos de la plantilla i, com sempre, la qualitat del servei per als usuaris i usuàries.
Així mateix, CCOO mostrem la mà estesa cap a l’Ajuntament de Mataró per treballar
plegats per assolir a Mataró Bus un servei del qual la ciutat pugui sentir-se orgullosa. Cal treballar sense més demora en els següents punts: la normalització de les
relacions laborals al si de l’empresa, la readmissió, amb normalitat i sense pressió
de la direcció, del company acomiadat i el desenvolupament d’un nou model de
mobilitat sostenible socialment i ecològicament a la ciutat.

5a edició de la Cursa
Solidària per a la
Justícia Social el 22
d’abril a Terrassa
S’han recollit més de 20.000 kg d’aliments per a infants i nadons, i més de 7.000 persones han participat en les edicions anteriors de la Cursa Solidària per a la Justícia
Social de Terrassa. Una matinal esportiva, solidària, integradora i reivindicativa que
el proper 22 d’abril arriba a la 5è edició.
Aquest any sumem una novetat a les tres curses programades, i és que a les infantils,
a l’absoluta i a la de PRODIS —que acull persones amb paràlisi cerebral i que, amb el
suport d’atletes motors que empenyen les cadires de rodes, fan tot el recorregut—
obrirem un recorregut adaptat per a totes aquelles persones adultes amb diversitat
funcional que no poden fer els 5 km, però que sí que poden gaudir
de 2 km.
Ampliem, així, la nostra aposta per la integració real i la suma de
capacitats.
Us animem a participar en aquesta cursa oberta a totes les persones i us convidem a encoratjar les criatures a participar-hi i a
gaudir de l’esport i de l’espai infantil, perquè us podem assegurar que
en aquesta cursa es viuen moments únics, plens de força, tendresa i de
somriures solidaris.

Trobareu tota la informació al web http://www.ccoo.cat/vocc_catc/
gener-març / 2018
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Les xemeneies de la tèrmica
del Besòs, patrimoni històric
amb molt futur
Ara mateix, les xemeneies són pràcticament el darrer signe del passat industrial
de Sant Adrià, vinculat a la producció
energètica com a activitat molt significativa en el territori del Barcelonès. Són el
patrimoni històric d’una època que ha
canviat per sempre la fesomia i la realitat
econòmica, social i cultural de la ciutat.
La ciutat de Sant Adrià ha viscut des de
tota l’era industrial en risc de veure la seva
personalitat ofegada, quan no en risc de
total desaparició. Les xemeneies han esdevingut el seu símbol, la imatge popular i identificativa d’un skyline compartit
i que uneix aquesta àrea territorial comuna. Aquesta resta de la memòria urbana
i industrial constitueix un patrimoni de
marca de ciutat i de territori especialment
important per al futur, que no dependrà
de la indústria clàssica, bruta, contaminant i sorollosa, però que voldrem que
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continuï vinculada a la producció de
béns i serveis, tecnològicament avançats,
eficients, sostenibles i d’alta qualitat. La
indústria nova, la del futur, també haurà
de tenir fonts d’energia noves eficients,
sostenibles i renovables.
Activitat econòmica
CCOO creiem que el Barcelonès nord pot
oferir molt de cara a dissenyar un circuit
turístic. A més, cal afegir les propostes de
reindustrialització, escrites i presentades
als ajuntaments del territori per tal de garantir activitat econòmica, llocs de treball
i desenvolupament sostenible.
També som partidaris de definir un pla estratègic del territori, entre el port de Sant
Adrià i el port de Badalona, que pivoti al
voltant de les xemeneies de la tèrmica,
concebudes com a centre d’una zona
productiva en termes d’investigació ener-

gètica sostenible i neta, de serveis i també d’activitat industrial propera. Aquest
centre podria ser un centre d’investigació
i transferència tecnològica, un museu, un
centre d’art o una fàbrica de creació cultural. En qualsevol cas, el pla hauria de
garantir l’activitat i la utilitat dels edificis,
concebuts com a elements centrals d’una
visió més global i integrada del territori
del Besòs i del Barcelonès nord.
No podem oblidar que a les riberes del
Besòs avui es concentren algunes de les
zones amb uns índexs de pobresa més
alts del país. Per tant, aquesta zona mereix
una icona que ajudi a donar la imatge del
seu desenvolupament, amb activitat que
pugui irradiar a tot el territori.
Raquel de Haro
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Nova edició del Pacte Social per a la
Ciutadania de Lleida
L’Ajuntament de Lleida i els sindicats CCOO i UGT van signar el passat 25 de gener la renovació del Pacte Social per a
la Ciutadania de Lleida fins a l’any 2019. El pacte inclou 97
propostes per millorar la qualitat de vida dels lleidatans i de
les lleidatanes.
El pacte s’ha treballat basant-se en 18 apartats diferents que recullen 97 propostes i que concentren iniciatives com ara, pel que fa
a la responsabilitat social de ciutat, el compromís de l’Ajuntament
de Lleida d’impulsar una comissió de treball acordada amb els
sindicats signants per avançar en l’estudi per a l’establiment d’un
salari mínim de ciutat. En l’àmbit de les accions per a la igualtat
de gènere es treballa per fer una extensa difusió del Protocol
d’atenció a les dones en situació de violència masclista a Lleida i es
vetllarà per la seva operativitat. El pacte recull també una aposta
àmplia en termes de mobilitat i també es defineix en matèria de
renda garantida de ciutadania i segella el seu suport a la posada

Sessions d’acollida
a nous delegats i
delegades
Des que es va iniciar el nou mandat
a CCOO de Lleida han tingut lloc tres
sessions d’acollida a noves delegades
i delegats, dos a Lleida i una a la Seu
d’Urgell.
Les sessions es fan per donar la benvinguda als nous delegats i delegades
sorgits dels diferents processos electorals. Es tracta d’ensenyar-los el local,
de presentar-los les persones que hi treballen i de fer-los una petita
formació prèvia als cursos que després faran seguint l’itinerari formatiu dels delegats i delegades.
Explicant el sindicat
Les sessions formatives tracten diversos punts, entre els quals volem
destacar l’explicació de quina és l’estructura del sindicat a Lleida i
quines són les diferents persones de referència. També se’ls explica
quina és la normativa bàsica que els afecta com a delegats i delegades i membres d’un comitè o d’una secció sindical, es fa un breu
repàs de la història de CCOO i una presentació dels serveis que ofereix el sindicat, i de com en poden fer ús i treure’n el màxim profit.
Entre les tres sessions fetes, hem comptat la participació d’una
seixantena de persones, que han pogut fer-se una idea de com és
i com funciona el sindicat des de la implicació com a delegat o
delegada.

El pacte estudia l’establiment d’un salari mínim de ciutat

en marxa de la renda garantida de ciutadania com a dret subjectiu.
En definitiva, el pacte ha esdevingut un exercici d’entesa per oferir més benestar, més oportunitats i més serveis a la ciutadania,
però adaptant els seus continguts a les demandes de la societat
en cada moment.

Signats, amb
avenços, els
convenis del metall i
d’hostaleria de Lleida
El desembre del 2017 i el gener d’enguany s’han firmat, a Lleida, dos convenis que feia temps que es
negociaven: el del metall i el d’hostaleria. Ambdós
representen millores importants per als treballadors
i treballadores d’aquests sectors que no solament
afecten els seus salaris, sinó també altres aspectes
del seu dia a dia laboral.
Salaris que pugen
Del conveni d’hostaleria, en destaca l’increment salarial a més de la revisió del salari segons l’IPC. Un altre
punt important és que els treballadors i treballadores
a temps parcial tindran prioritat per passar a ser treballadors a temps complet.
Del conveni del metall, en subratllem la consecució
d’uns increments salarials i una clàusula de revisió a
la finalització de la vigència que garanteixen el poder
adquisitiu dels treballadors i treballadores. Un altre
dels aspectes destacats de l’acord és la clàusula de
subrogació per als treballadors i treballadores dels
sectors de muntatge i manteniment de línies elèctriques, xarxes de telecomunicacions i enllumenat
públic, entre d’altres.
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CCOO torna a mostrar la
seva defensa de la connexió
del tramvia a Barcelona
Els agents socials
i econòmics
continuen
col·laborant per
a l’adaptació dels
territoris al canvi
climàtic
La connexió del tramvia és positiva des de les vessants ecològica, social, laboral i de salut

Aquests dies, a la ciutat de Barcelona, el debat de la connexió del tramvia al seu pas
per la Diagonal i el perllongament a la zona del Llobregat és d’especial actualitat, ja
que veiem com el Govern municipal de Barcelona intenta recollir els suports polítics necessaris per tirar endavant aquest projecte tan ambiciós i necessari.
Des de CCOO de Catalunya, sempre ens hem mostrat defensors d’aquest projecte
per diversos motius. La interconnexió del tramvia per la Diagonal significarà un pas
més en la consecució d’una xarxa de transport públic de caràcter metropolità que
permeti la vertebració de les zones sud i nord de la ciutat de Barcelona. Aquest tipus
d’infraestructures són molt necessàries a ciutats on la quantitat dels desplaçaments
diaris fa que existeixin problemes de trànsit, mediambientals, de qualitat de l’aire,
de soroll i, en definitiva, de salut. El projecte del tramvia ha de ser de caràcter públic i s’ha de gestionar per mitjà de l’empresa pública que actualment gestiona els
transports metropolitans de Barcelona. A més, la interconnexió i el perllongament
no han d’anar en detriment de cap altre tipus de transport públic, sinó que el que
cal és que es complementin amb els transports existents a la ciutat i a l’àrea metropolitana per contribuir a millorar aquesta xarxa metropolitana de què parlàvem.
Aquest projecte permetria connectar de manera directa les comarques del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental amb el centre de la ciutat i els seus serveis.
També permetria millorar els desplaçaments de persones treballadores que treballen a les zones industrials del 22@ o als polígons situats al sud i nord de la ciutat. Pel
que fa al jovent, facilitaria l’accés als campus universitaris situats arreu de la ciutat
de Barcelona.
Aposta pel transport públic
Aquest projecte, però, ha de ser un element més en la consecució d’una estratègia
a favor del transport públic i la mobilitat sostenible i segura, que ha d’acompanyar
la necessària electrificació de la xarxa d’autobusos urbans i interurbans; de limitació
de l’ús del vehicle privat, especialment dels de quatre rodes; de la potenciació de
l’ús dels vehicles no motoritzats tant públics com privats, i de la garantia de drets
de les persones que realitzen els seus desplaçaments a peu. Aquesta estratègia ens
permetrà reduir les emissions tòxiques i de CO2, millorar la qualitat de l’aire que
respirem i reduir en gran manera el soroll de les ciutats. Carlos del Barrio
gener-març / 2018

El projecte Life Clinomics “Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en
l’adaptació al canvi climàtic”, amb la participació de CCOO de Catalunya, ja ha
superat l’equador de la seva execució. Clinomics té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies
a través de la intervenció en tres territoris
(les terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i el Parc
Natural del Montseny) i en tres sectors
d’activitat (agroforestal, turístic i pesquer).
Avaluant riscos i oportunitats
Durant aquest primer any i mig, s’han
completat les diagnosis de les vulnerabilitats territorials i sectorials davant dels
efectes del canvi climàtic. Així, s’han detectat i avaluat els principals riscos i les
oportunitats existents des d’una perspectiva econòmica, social i ambiental.
Partint dels resultats de les anàlisis, s’ha
iniciat un procés participatiu amb agents
dels diferents sectors del territori. Amb
aquesta finalitat s’han constituït meses territorials per a l’adaptació al canvi climàtic
(MeTAAC) en què hi ha participat una
gran diversitat d’organitzacions, empreses i administracions. El treball desenvolupat a les MeTACC és el punt de partida
per començar a perfilar accions concretes
d’adaptació al canvi climàtic que s’hauran
d’implementar en un futur proper. També
s’espera que els resultats assolits puguin
ser replicats a altres territoris, tant a Catalunya com a altres regions de l’arc mediterrani. Laura Diéguez
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LA FRASE Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951), periodista

La Xarxa d’Acció Solidària (XAS), impulsada per CCOO de Catalunya, va recollir milers de joguines en la campanya de Nadal
del 2017, que portava per lema “Cap nen
i nena sense joguina”. Els locals del sindicat a tot Catalunya i desenes de comitès
d’empresa de diferents sectors van ser els
punts de recollida tant de joguines com
de material escolar.
Amb la col·laboració de l’Associació Sonrisas i d’altres entitats que treballen amb la
infància i la joventut en temes d’inclusió
social, les joguines es van distribuir als
nens i nenes de famílies en risc d’exclusió
social o a famílies sense ingressos que no
poden arribar a final de mes.

SEGIS

Per un
marc legal
contra la
corrupció

La sentència del cas Palau, malgrat els 7
anys d’espera, ha estat una bona notícia,
ja que deixa en evidència les pràctiques
de corrupció i opacitat que han tingut
lloc en alguns àmbits de gestió de fons
públics o privats per part dels governs de
CiU. També ens mostra, però, que el sistema ha d’introduir canvis en la lluita contra
la corrupció i regular la transparència pel
que fa a la utilització dels recursos disponibles de les entitats que reben fons
públics. Cal saber qui rep fons, per què
els rep i què fa amb els recursos de què
disposa, tant amb els propis com amb els
públics. Aquesta és una vella reivindicació
de CCOO i, en aquest sentit, el sindicat
torna a demanar al nou Parlament de Catalunya l’aprovació d’un marc legal contra
la corrupció i més transparència en la utilització dels recursos públics en la regeneració necessària d’un marc democràtic
al servei de la ciutadania. CCOO hi continuarem insistint, malgrat que fins ara no
hàgim tingut gaire acompanyament.

MEMÒRIA

La XAS
recull milers
de joguines

TRANSPARÈNCIA

SOLIDARITAT

“Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como para luchar contra el
racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir
la discriminación de la mujer hace falta ser mujer.”

Centenari del
naixement
de Marcelino
Camacho

Aquest 2018 es compleix el centenari del
naixement de Marcelino Camacho Abad
(Osma - La Rasa, Soria, 1918 - Majadahonda, Madrid, 2010), fundador i primer secretari general de CCOO entre el 1976 i
el 1987.
Amb la seva inseparable Josefina Samper —que ens va deixar el passat mes de
febrer—, van patir la repressió del franquisme, però sempre van perseverar en
l’activisme sindical i polític des de conviccions democràtiques.
Enguany, CCOO d’Espanya i de Catalunya
reten homenatge a un gran lluitador pels
drets de la classe treballadora, autor d’una
frase —“Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar”— plena de
vigència.

Alfons López & Pepe Gálvez
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