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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
Francesc Layret
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editorial
Lluita pels salaris
Fa deu anys de la fallida de Lehman Brothers i del col·lapse en cadena de
l’economia financera. No va haver-hi cap desastre natural que comportés una
pèrdua de riquesa “real”. Simplement, les grans entitats havien jugat a incrementar el deute i a comprar-lo i a vendre’l. Als que estem acostumats a comprar pa
i samarretes ens sembla estrany comprar i vendre deute, un valor negatiu…
Era una conducta comercial amoral i de risc, i la bombolla va petar a Lehman
Brothers, els seus comptes de resultats eren plens de fum.
Les altres grans empreses financeres del món van anar a continuació a veure
els estats. Els havien de donar diners públics per arreglar les seves fallides, que
arribaven després de la de Lehman. Si no, “dilluns no hi haurà economia”, van dir.
I els estats van cedir, excepte Islàndia. Quins diners tenen els estats? Els nostres
diners dels nostres impostos. Les empreses més riques del món havien fet un
mal negoci. Els vam rescatar amb els nostres diners, amb el nostre deute, amb
els nostres habitatges hipotecats.
Els estats van donar a fons perdut milers de milions que van restar dels seus
pressupostos d’educació, de sanitat, de dependència, de seguretat social… I encara es van endeutar amb les mateixes entitats a les quals rescataven per poderles rescatar. A Espanya, per exemple, van canviar la Constitució per obligar-se
a pagar abans tots aquests deutes que qualsevol altra despesa o inversió dels
pressupostos. S’hauria pogut decidir donar ajuts a la gent desnonada perquè
tanquessin els seus deutes amb la banca, que hauria rebut al final els diners. Però
no, es van donar els diners a la banca i la banca va desnonar la gent igualment.
En el cas de Catalunya el deute públic s’ha triplicat. En deu anys s’ha perdut un
20% del que s’invertia en educació, sanitat i polítiques socials. Enguany pagarem
en interessos financers tant com tot el que gastàvem l’any 2008 en educació.
L’altra font on xuclar per recuperar els guanys de les empreses és l’economia
dels treballadors i treballadores, mitjançant la pèrdua salarial, els contractes porqueria, l’economia en negre… La desigualtat s’ha disparat, la pobresa esgarrapa
els països més rics.
El cas és que després d’aquestes “transferències”, des del 2014 creix el PIB i les
empreses tenen beneficis. El sindicalisme internacional està d’acord a pressionar a tot arreu del món per augmentar els salaris i aconseguir contractes decents. És de justícia.
Això és el que estem fent a CCOO, també a la teva empresa, també en el teu
conveni, també per la teva pensió, també pels serveis públics. Fem servir la
negociació col·lectiva i la concertació social, que són les eines que tenim per
defensar-nos. Montse Ros
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CCOO demana al Govern que s’impliqui
en la lluita contra les desigualtats, la
precarietat i la pobresa
Amb l’arribada del Govern de Pedro Sánchez s’han obert ponts
de diàleg entre les institucions catalanes i estatals, però que són,
ara per ara, insuficients per trobar solucions estructurals al conflicte polític i territorial que pateix Catalunya amb l’Estat espanyol.
Malgrat que s’ha produït un apropament dels presos a presons
catalanes, continuen sense llibertat un bon nombre de polítics i
líders socials, la qual cosa no ajuda a millorar la forta polarització
que enfronta la societat catalana.
CCOO, des del moment que el president Torra va formar Govern, ha
realitzat trobades amb el mateix president i també amb els membres de l’Executiu català, a qui s’ha reclamat que facin efectiva la
plena gestió de les institucions catalanes, posant-les al servei de la
ciutadania i recuperant la plena activitat política en el desenvolupament de les prioritats que té la societat catalana, que no són altres
que lluitar contra les desigualtats, la precarietat i la pobresa.
CCOO ha recordat al president i als consellers i conselleres les propostes que el sindicat va fer durant la campanya electoral, basades a
fer possible la incorporació del progrés social al creixement econòmic, i ha reclamat que canviï la situació de falta de repartiment de
la riquesa que s’està creant cap a les classes populars, enfortint la
concertació social, el mercat de treball i l’estat del benestar.
Trobada amb el president Torra
El 18 de juny, els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya,
Javier Pacheco i Camil Ros, van mantenir la primera reunió amb
el nou president de la Generalitat, Quim Torra. Durant la reunió,
Pacheco va demanar al president un pressupost per afrontar ja la
renda garantida de ciutadania, el Pacte nacional per a la indústria,
les pagues endarrerides als funcionaris i funcionàries de la Generalitat i una llei de participació ciutadana.
Igual que amb el president Torra, CCOO de Catalunya va anar
exposant les seves propostes a tots i cada un dels consellers i
conselleres. En el cas del vicepresident, Pere Aragonès, el sindicat
va plantejar la construcció d’un futur econòmic dinàmic, responsable socialment i sostenible, i basat en tres eixos d’actuació: la
implementació de mesures addicionals als pressupostos del 2018
per fer front a necessitats urgents de país, el reforçament de la inversió en polítiques socials de manera estructural i l’augment dels
recursos fiscals mitjançant una reforma fiscal justa amb les classes
populars i progressiva.
Una de les reunions destacades va ser amb el conseller de Treball,
Chakir El Homrani, a qui el sindicat va traslladar reivindicacions
centrades a aconseguir treball digne, a millorar el benestar social
i a erradicar la desigualtat i la pobresa. En aquest sentit, CCOO

va demanar recursos per implementar adequadament la renda
garantida de ciutadania, que no està arribant a les persones que
la necessiten. El sindicat també va incidir en la necessitat de millorar la inserció laboral del jovent, incidint molt especialment en
l’FP dual. CCOO va demanar a El Homrani un pla d’acció contra
les desigualtats i les discriminacions a la feina per raó de gènere,
orientació sexual, origen, diversitat funcional i d’altres. Així mateix,
li va reclamar una llei d’igualtat retributiva d’homes i dones per a
l’erradicació de la bretxa salarial de gènere. També es va incidir en
la millora de l’atenció a la dependència o en un pla d’Inspecció de
Treball contra la precarització.
A la consellera de Salut, Alba Vergés, CCOO li va demanar posar fi a
les llistes d’espera i millorar les condicions laborals del personal sanitari, que es troba al límit del seu esforç. Per la seva part, el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va escoltar el compromís del
sindicat amb l’escola catalana i la petició d’erradicar d’una vegada
per totes la segregació escolar.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va rebre la petició urgent de recuperar salaris i condicions
laborals per als treballadors i treballadores dels serveis públics, començant pel retorn de les pagues retingudes el 2013 i 2014, així
com la creació d’una llei de la funció pública a Catalunya i una
veritable política de personal. Finalment, CCOO va transmetre a la
consellera de Cultura, Laura Borràs, la necessitat de reforçar i donar
suport a les entitats culturals i als professionals que hi treballen.

CCOO va demanar al president un
pressupost per afrontar ja la renda garantida
de ciutadania, el Pacte nacional per a
la indústria, les pagues endarrerides als
funcionaris i funcionàries de la Generalitat, i
una llei de participació ciutadana
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“Està canviant l’estructura
del treball i amb això
canvia també la forma de
representació sindical i
empresarial”
ANTONIO MARTÍN

és director de l’Institut d’Estudis del Treball de la UAB

CCOO de Catalunya ha
realitzat, juntament amb
l’Institut d’Estudis del
Treball de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
un estudi sobre la situació
de l’economia relacionada
amb les plataformes digitals a Catalunya. Els resultats són sorprenents.
De què parlem quan ens referim a
economia de plataforma?
L’economia de plataforma és moltes coses
i té perfils molt diversos. Són estudiants,
jubilats, persones aturades, professionals,
treballadors autònoms, falsos autònoms i
també assalariats. És un univers molt divers i per fer-lo més complex, cal dir que
molta gent hi dedica diferent quantitat
d’hores. Hi ha gent que depèn totalment
de l’economia de plataforma i d’altra que
hi dedica entre deu i vint hores a la setmana. És un problema important i hi ha
dificultat de medició real d’aquestes dedicacions. Sobretot és difícil mesurar, i
molt important fer-ho, quines persones
reben més del 50% dels seus ingressos
mitjançant l’economia de plataforma. A
Catalunya, si mirem només aquelles persones que ingressen més del 50% a través
d’aquesta economia, ja estem igual que
a altres països europeus, però per sota
d’Anglaterra o Itàlia.
juliol-setembre / 2018

L’enquesta presentada recentment demostra que la implantació
d’aquesta economia a la nostra
societat és molt important. És una
realitat que ja no es pot aturar?
És el treball del futur. El món del treball
està canviant. A Catalunya la quantitat de
gent que rep alguna part dels seus ingressos relacionada amb Internet és al voltant
d’un milió de persones, però ja hi ha
unes 280.000 persones que treballen estrictament en l’economia de plataforma.
Aquesta xifra tendirà a créixer en el futur i
comportarà més demanda de regulació i
d’acció col·lectiva.
Això, però, també està sent font
de conflicte social: ho veiem amb els
taxistes, amb els pisos turístics o
amb treballadors i treballadores que
reparteixen menjar a domicili…
El conflicte és una condició necessària
per a la regulació. No hi ha regulació sense conflicte. En els propers anys tindrem
diversos focus de conflicte vinculats a la
demanda de regulació. Estem parlant de
regulació laboral, d’horaris, d’estipulació
d’estipendis i de formes de pagament,
d’ingressos, de salaris… Però també hi
ha una demanda de protecció social, de
protecció col·lectiva, en aquest món de
l’economia de plataforma. Molts treballadors d’aquesta economia tenen treballs
precaris i un exemple d’això són els autònoms. Aquests treballadors i treballadores
demanen protecció contra l’atur i da-

vant de malalties, seguretat social, pensions…, i la resposta ha de sortir d’una
acció col·lectiva que tradicionalment
està vinculada als sindicats de classe. Així
mateix, demanen noves matèries, com
assessorament individual, en matèria fiscal, de drets, de regulació del mercat, de
cobrament, etc. Som davant de l’aparició
d’unes noves formes de representació i
dins d’això a Europa està sorgint el que
s’anomenen les quasi unions o parasindicats. Són una mena d’organitzacions
que, d’una banda, fan acció col·lectiva de
protecció social, com pensions, jubilació,
atur, etc. I, de l’altra, ofereixen assessorament individual de matèries lligades al
vessant professional, com assessorament
tecnològic, de mercat, d’atenció a clients
i disseny de productes. Som davant del
sorgiment d’un nou repte per al sindicat tradicional, que és donar cobertura a
aquest nou perfil de treballadors i treballadores, molts dels quals són treballadors
professionals altament qualificats.
Uns treballadors i treballadores
qualificats que també estan patint
una progressiva precarització
laboral.
Exacte. Som davant d’una important precarització de treballadors professionals,
com és el cas de dissenyadors gràfics,
periodistes, traductors, dissenyadors de
pàgines web, dibuixants… És un perfil
que tradicionalment al sud d’Europa no
ha estat dins dels sindicats, però que cada
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cop més demana la protecció col•lectiva
que hauria de donar el sindicat, com ja es
fa als països nòrdics o al món anglosaxó.
Ara vostès han anunciat un estudi
més qualitatiu sobre aquest tipus
d’economia a Catalunya. Es podrà
valorar més detalladament què
representa aquest tipus d’economia
per al mercat de treball? Sembla que
per a molts sectors laborals és una
clara forma de precarització i de
pèrdua de drets.
El que volíem era identificar els nous
perfils amb detall, ja que una part és el
perfil que tradicionalment coneix el sindicat com a fals autònom, que és una
part només, però no tot el fals autònom.
Després trobem els autònoms reals, que
estan molt precaritzats, i, a continuació,
hi ha un seguit de treballadors i treballadores assalariats amb condicions laborals
que són a l’ombra, en el món fosc que
té l’economia digital o d’Internet, o, fins
i tot, en l’economia submergida. El repte és identificar amb més detall aquests
perfils, sobretot la seva subjectivitat, és
a dir, com se senten, quin grau de satisfacció tenen, quina demanda de representació col·lectiva volen o necessiten,
quina forma d’associació… Estem veient
que creix el món de les associacions informals mitjançant xarxes, fet que possibiliten les plataformes, la informàtica o els
dispositius mòbils. És en aquest món de
xarxes, que són importants per a l’acció
col·lectiva, que s’ha de tractar de veure
com es poden canalitzar les seves preocupacions, les seves demandes, la protecció social i també les seves reivindicacions en matèria professional. Per saber
tot això necessitem dedicar-hi un any de
feina aproximadament, ja que s’han de
fer entrevistes en profunditat i no sempre
és fàcil identificar aquests perfils de treballadors i treballadores, entre els quals
trobem, fins i tot, jubilats o aturats.
Segons l’enquesta, hi ha diferències en l’economia de plataforma a
Catalunya respecte d’altres països
del nostre entorn?
La primera diferència és la grandària. A Catalunya parlem d’un milió de participants
en l’economia d’Internet i de 280.000 que
treballen en plataformes. Ara bé, hi ha paï-

sos com el Regne Unit o Itàlia que tenen
més desenvolupada l’economia de plataforma. Per diverses raons, entre d’altres
perquè aquests països sempre han tingut
un volum molt important de treballadors
autònoms i és cert que aquesta economia
afecta molt especialment aquest tipus de
treballadors i treballadores. Una altra diferència és l’acció col·lectiva. Alguns sindicats europeus estan més avançats en
l’acció col·lectiva i les formes d’integració
en relació amb aquest tipus de treballadors i treballadores. També veiem, però,
que a Europa estan creixent moltes associacions vinculades a les plataformes
digitals o a l’economia d’Internet. És el
cas d’SMart, a Bèlgica, que és una mena
de cooperativa parasindical. Actua orientada cap al mercat amb una estratègia
molt agressiva, de penetració en els mercats i de cobrament de serveis als cooperants. Ja s’ha estès a Itàlia, Alemanya
i França, i, sens dubte, aterrarà a Espanya
en algun moment. Presta també serveis
d’assessorament individual, comercial i
mercantil, però també fa activitats vinculades amb la protecció social, les pensions,
contra l’atur, malalties, etc. El cas d’SMart
no és exactament una quasi union, no
és exactament una organització empresarial tradicional, i va començar com una
associació d’artistes. Això demostra que
l’estructura del treball està canviant i amb
això canvia també la forma de representació sindical i empresarial. Anem cap a
un món on el grau d’incertesa és molt
gran. Són nous problemes emergents del
futur del treball.
I quin creu que és el paper dels
sindicats tradicionals a casa nostra?
Fem tard?
Som davant d’un sindicalisme molt diferent del tradicional industrial. Al sindicalisme de la societat postindustrial, per
dir-ho d’alguna manera, no únicament
se li demana acció col·lectiva per protegir drets tradicionals, sinó que també li
apareix una demanda d’interessos individuals, professionals i de prestació de
serveis. Jo crec que hi som a temps i els
sindicats al sud d’Europa, a Espanya, a
Catalunya, haurien de desenvolupar molt
més el vessant de serveis orientats cap
a l’individu. No oblidem que l’economia
de plataforma promou el creixement

5

“Al sindicalisme
de la societat
postindustrial,
no únicament se
li demana acció
col·lectiva per
protegir drets
tradicionals, sinó que
també li apareix una
demanda d’interessos
individuals,
professionals i de
prestació de serveis”
de l’individualisme. De tota manera, no
és excloent l’individualisme de l’acció
col·lectiva, són complementaris. D’una
banda, necessitem l’acció col·lectiva per
protegir un seguit de drets bàsics davant
la incertesa, i, de l’altra, hi ha demandes
molt individuals, a les quals el sindicalisme tradicional ha de donar resposta i que
està assumint el nou sindicalisme emergent o el parasindicalisme.
En la presentació de l’enquesta es
va parlar de la necessitat d’adaptació
i de donar resposta a aquesta nova
realitat de treball. Què han de fer les
administracions?
El canvi tecnològic ha estat ràpid i ho
continuarà sent. El capitalisme necessita
innovació i tot això fa canviar les regles
del joc. L’Administració s’ha vist sorpresa
per conflictes provocats per aquests canvis: els taxistes, els pisos de lloguer turístic,
les empreses de repartiment de menjar a
domicili… L’Administració d’àmbit local
hi ha d’intervenir, ja que és la que es troba
més a prop d’aquesta realitat i del territori.
Requereix també regulació en l’àmbit institucional més alt, en l’àmbit de l’Estat, així
com dels actors col·lectius, com els sindicats i l’empresariat. El repte per al sindicat
és com intervenir en un món on no hi ha
tradició d’acció sindical, però que sí que
reclama formes de regulació col•lectiva,
no únicament individual. L’Administració i
el sindicat s’han de posar les piles perquè
els canvis són molt ràpids.
Emili Rey
juliol-setembre / 2018
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“Per una formació
professional dual
de qualitat”
L’atur i la baixa qualitat de l’ocupació juvenil és avui un
dels principals reptes als quals hem de fer front en termes
econòmics, però també socials. La migració de moltes persones joves els darrers anys amenaça no tan sols el nostre
model productiu, que renuncia a una mà d’obra sovint de
molt alta qualificació, sinó també a la sostenibilitat del
nostre model de benestar. La transició de l’escola al treball
continua passant, per regla general, per la precarietat en les
condicions laborals, que fan molt difícil encetar un projecte personal o professional. Ser jove és avui sinònim de ser
precari, i la formació dual, en la seva expressió actual, tampoc ha aconseguit canviar aquesta equació. Per aquesta
raó hem volgut analitzar, en un debat obert amb els nostres
experts i organitzacions, el context socioeconòmic, el marc
normatiu, i les experiències existents d’FP dual. El resultat
és l’informe “Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de formació professional dual”, que posa, en primer lloc,
el dret de cada persona jove a una ocupació digna, i intenta
conciliar l’exercici d’aquest dret amb la millora d’un model
productiu que ha d’estar a l’altura dels reptes actuals.
Ricard Bellera

La formació professional dual alterna
els aprenentatges al centre educatiu
i a l’empresa i té un èxit reconegut,
i dècades de recorregut, a països
centreeuropeus com Alemanya

La formació és una inversió
Que l’atur juvenil s’hagi reduït en 23,7 punts fins a l’actual 29,5%,
en els darrers 6 anys, ens podria conduir al triomfalisme si no
fos perquè aquesta xifra gairebé duplica la mitjana de la UE: és 9
punts més elevada que la del 2008 i hi ha 150.000 joves ocupats
menys que aleshores.
Les persones joves de menys de 25 anys que han aconseguit trobar feina han perdut de mitjana un 19,16% de salari brut, i les
dones, com sempre les més perjudicades, han vist com la bretxa
salarial de gènere ha augmentat fins al 19,30%. La pobresa ancorada i l’atur de llarga durada afecten un de cada tres joves menors de 30 anys, la temporalitat i la sobrequalificació, a la meitat.
Amb aquest panorama només el 23,6% de joves de fins a 30
anys s’emancipen perquè els lloguers han augmentat un 21,90%
el darrer any i representen, de mitjana, l’inassolible 115,1% dels
seus ingressos. D’altres opten lògicament per fer les maletes, i
des del 2009 ja hi ha un 115% més de residents catalans, entre 15
i 34 anys, a l’estranger.
juliol-setembre / 2018

Les polítiques neoliberals i de dretes dels darrers anys han fet fracassar, a Catalunya, agendes ambicioses com la d’Europa 2020,
han impactat de forma accentuada en les persones amb menys
recursos i han originat més desigualtat, una fugida de talent,
un elevat abandonament als cicles de grau mitjà (40% a l’àrea
metropolitana de Barcelona), l’abandonament escolar prematur
(17,1% respecte del 10,6% a la UE), la segregació —Catalunya és
la segona comunitat amb més segregació educativa per nivell
socioeconòmic després de Madrid—, la percepció que l’FP és
una opció de segon nivell, el biaix de gènere —cicles formatius
d’informàtica amb només un 3% de dones—, etcètera.
El nivell de qualificació de les persones de fins a 30 anys és com un
rellotge de sorra: moltes amb nivell alt (26,2% respecte del 16,9%
de la UE), en manquen al nivell intermedi (47,7% pel 65,5% de la
UE) i en excés al nivell baix (26,2% a Catalunya i 16,9% a la UE).
A més, el 50,1% dels llocs de treball ocupats per joves són de baixa
qualificació mentre el 72% ha assolit un nivell mitjà o alt, el que

ENSENYAMENT

origina taxes de sobrequalificació molt elevades, com el 72,39%
de joves que han assolit un cicle formatiu de grau superior.
Cal augmentar la inversió en educació
Cal, doncs, invertir un 6% en educació com als països de referència a Europa i no el 3,6%. Cal fer-ho amb diàleg social i coordinació entre l’Administració educativa-formativa, laboral i d’empresa.
Cal establir i enfortir passarel·les entre formació i treball, cal més i
millor formació professional, cal orientar i acompanyar, i cal més i
millor ocupació. La formació no és un cost, és una inversió.
La formació professional dual alterna els aprenentatges al centre educatiu i a l’empresa i té un èxit reconegut, i dècades de
recorregut, a països centreeuropeus com Alemanya. Els models
no es poden exportar, però hi ha elements d’èxit que centren
el consens i les recomanacions europees en la matèria com el
diàleg social, el finançament suficient, l’equitat, el vincle laboral i
la protecció social, l’accés de les pimes, i l’excel·lència i l’avaluació
del model.
Catalunya té experiències incipients en FP dual, separades segons la titularitat de l’Administració, sense consens amb sindicats
i patronals, sense una avaluació segons els objectius que li donen
sentit, amb beques de poc més de 300 euros mensuals i sense
finançament ni recursos suficients. Cal, doncs, definir un model, i
en aquest sentit s’ha arribat a consensos importants en diferents
òrgans institucionals i consells on CCOO té representació.
Tenint com a fonament els darrers consensos entre
l’Administració, sindicats i patronals a Catalunya, CCOO fem 12
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propostes que tenen l’encaix també en la normativa actual i la
que està pendent de desenvolupar com la Llei 10/2015, de 19 de
juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya.

QUÈ HA DE GARANTIR L’FP DUAL?
Pel futur social i econòmic de Catalunya i perquè la
nostra major riquesa són les persones joves, que ara
mateix són la generació millor qualificada de la història, cal avançar cap a la concreció d’un únic model
d’FP dual de màxima qualitat que garanteixi:
1. La integració educativa, formativa i laboral del model.
2. La governança tripartida i el diàleg social.
3. La igualtat d’oportunitats de les persones joves.
4. El finançament suficient i equitatiu.
5. La participació de la petita, mitjana i gran empresa.
6. El canvi de model productiu per generar ocupació,
inserció laboral i una transició escola-treball de qualitat.
7. La vinculació laboral, remuneració i protecció social.
8. La corresponsabilitat amb les necessitats de les persones i les empreses.
9. La informació, l’orientació i l’acompanyament.
10. El fonament en competències i en qualificacions
professionals.
11. El reconeixement, la dedicació, la formació, el perfil tècnic i pedagògic, la promoció professional de les
persones formadores, expertes i tutores participants.
12. La negociació col·lectiva i la participació de la representació legal dels treballadors i treballadores.
Eduard Requena

Els joves de CCOO reflexionen sobre
les noves formes de treball
L’Escola Ángel Rozas és una trobada
d’aprenentatge i posada en comú entre
els afiliats joves de CCOO. Són unes jornades obertes a tots els afiliats joves independentment de la seva federació o
territori. Això fa que, més enllà de la intencionalitat formadora de l’escola, sigui un
punt de trobada transversal on es coneixen i comparteixen diferents experiències
i realitats dins el món laboral.
L’escola pren el nom del sindicalista Ángel
Rozas Serrano, treballador del ram de la
construcció i un dels fundadors de CCOO
de Catalunya el 1964. També va ser res-

ponsable de Formació i president de la
Fundació Cipriano García.
9 i 10 de novembre
L’escola tindrà lloc al llarg de dos dies: des
del divendres 9 de novembre fins al dissabte 10 a la tarda.
El títol de l’escola és “Que no ens guanyin
la partida” i tindrà com a eix vertebrador
la identificació de les noves realitats laborals, realitats que són molt precàries
i que afecten en major mesura la gent
jove. Per aquest motiu, dotarem d’eines
els assistents amb l’objectiu d’identificar

la precarietat i
la manera de
fer-hi front, explicant, per exemple, el
funcionament de la Inspecció de Treball
i com fer-ne ús.
Un altre objectiu de l’escola és reforçar
l’acció sindical en clau de gènere i de
diversitat. Per això, ens acompanyaran
companyes i companys de l’Àrea LGTBI.
A Acció Jove apostem per un sindicalisme a l’ofensiva i integrador. La precarietat,
no la negociarem, sinó que l’erradicarem.
A. Bargalló / J. A. Vizuete
juliol-setembre / 2018
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Un estudi de CCOO revela que el 19% de
la població de Catalunya obté ingressos
amb l’economia de plataforma
CCOO de Catalunya ha presentat recentment un informe amb els resultats
d’una enquesta realitzada pel sindicat
i l’Institut d’Estudis del Treball de la
Universitat Autònoma de Barcelona
sobre la situació de l’economia relacionada amb les plataformes digitals
a Catalunya.
L’economia de plataforma és aquella en la
qual el paper central és ocupat per programes informàtics que creen entorns
propicis perquè qui necessita alguna
cosa connecti amb qui l’ofereix (a través
d’aplicacions per a dispositius mòbils o
pàgines web) i que posen les condicions
necessàries perquè es presti un servei o
es produeixi una transacció determinada.
Alguns exemples d’aquesta economia de
plataforma són el lloguer d’apartaments,
les aplicacions per demanar menjar a domicili, el cotxe compartit o la venda de
productes de segona mà, entre d’altres.
Es tracta del primer estudi fet a tot l’Estat
sobre el tema i pren com a referència
l’informe “Work in the European Gig Economy”, resultat de la recerca realitzada a
set països europeus per la Foundation for
European Progressive Studies al voltant
del treball de plataforma i l’economia
digital. L’objectiu de l’enquesta és saber
quin pes té aquesta economia als diferents països, quin és el perfil del treball
de plataforma, quina importància té per
a les persones que hi treballen i com
s’emmarca en l’economia digital.
Dades destacades
De l’enquesta de CCOO se’n desprenen
dades molt interessants, com ara que un
milió de persones, el 19% de la població a
Catalunya, ha rebut ingressos que deriven
de gestions realitzades mitjançant plataformes digitals. 280.000 persones, el 5%
de la població, ha fet feines en l’economia
de plataforma, el 8,5% de totes les per-
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sones ocupades a Catalunya. Aquestes xifres són
menors que la mitjana de
la UE, però els treballadors
d’aquí són més dependents i més vulnerables.
En el treball de plataforma
a Catalunya, un 60% és
masculí i un 40% és femení, amb franges d’edat més
madures que la mitjana europea (el 42% té entre 30 i
44 anys). A Europa el perfil
és més esporàdic i jove.
El 36% de les persones ocupades hi treballen més de 20 hores setmanals i el 32%
en rep més del 50% dels seus ingressos
totals. El 55% són persones universitàries i
el 31% són autoocupades (als països europeus tots dos grups tan sols representen de mitjana el 10%).
Treballadors i treballadores
desprotegits
A Catalunya estem assistint a la “proletarització dels professionals”, mentre que a
altres països el treball de plataforma és
més complementari. Aquí les persones
ocupades en aquest tipus d’economia se
senten més desprotegides que la resta de
treballadors i treballadores tradicionals. El
perfil mitjà és el d’una persona madura,
autònoma i amb estudis superiors.
El treball de plataforma, però, no afecta
només els que hi treballen, sinó també el
conjunt de les relacions laborals i la resta de treballadors i treballadores, ja que
crea incertesa, dispersió i desregulació
en molts sectors i, sobretot, un canvi de
l’organització del treball, amb més control
per part dels empresaris i empresàries,
d’una banda, i menys llibertat i més disponibilitat per part dels treballadors i treballadores, de l’altra.

280.000 persones treballen en l’economia de plataforma a Catalunya

L’estudi ens planteja un gran repte davant
el treball de plataforma: com adaptarnos-hi i donar-hi resposta, des d’un vessant legal com la Inspecció de Treball,
i des d’un vessant sindical, adaptant-hi
CCOO per ajudar aquests treballadors i
treballadores amb noves formes de treball i de precarietat laboral.

CCOO celeb
Treball Digne
CCOO de Catalunya ha celebrat, un any més,
una nova edició de la tradicional Festa del
Treball Digne, el dissabte 6 d’octubre, a la
plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de
trobada de la gent de CCOO de tot Catalunya
i que, enguany, ha coincidit amb la Jornada
Mundial pel Treball Digne, que es commemora el dia 7 d’octubre.
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Les dones continuen treballant amb més
temporalitat i parcialitat que els homes
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al segon
trimestre del 2018 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya es va reduir en un 5,8% respecte del trimestre
anterior. Hi va haver 26.700 aturats i aturades menys, i el resultat
total indica que hi ha 432.000 persones sense feina.

Si ens fixem en la contractació, el segon trimestre del 2018, el
nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es
va incrementar en 74.200 respecte d’ara fa un any (3,5% més)
i el nombre de persones amb contracte temporal va créixer en
16.400 persones assalariades (2,8% d’increment).

A Espanya, la xifra de persones aturades va ser de 3.490.100, amb
una taxa d’atur del 15,3%. La taxa d’atur a Catalunya es va situar
en un 11,4%, 0,8 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 1,8 punts percentuals menys que el 2017. La taxa d’atur
femenina (11,9%) va continuar sent superior a la masculina
(10,9%). En un any, l’atur s’ha reduït en 65.400 persones, xifra que
representa una disminució del 13,2%.

Augmenta el treball a temps parcial
La taxa de temporalitat es va mantenir en un elevat 21,6%. En
aquest sentit, són les dones les que pateixen la temporalitat de
manera més acusada (22,7%).

En relació amb les dades de població ocupada, l’ocupació va
augmentar en 57.100 persones respecte del trimestre anterior
(1,7%) i en 89.900 persones respecte del mateix període de
l’any passat (2,8%). La taxa d’ocupació per al segon trimestre del
2018 ha estat del 54,3% a Catalunya. Aquesta xifra representa
0,8 punts percentuals més que el trimestre anterior i 0,9 punts
percentuals més que l’any 2017.
Malgrat l’evolució positiva de l’ocupació, continuem amb unes
taxes tant d’activitat com d’ocupació molt baixes, i són sobretot
les dones les que estan més allunyades del mercat de treball.
L’anàlisi per províncies ens mostra que Tarragona registra la taxa
d’atur més elevada, amb un 14,7% per al segon trimestre de l’any,
seguida de Girona (11,8%), Barcelona (11,9%) i Lleida (10,8%).

bra la Festa del
e
A la Festa del Treball Digne hi ha hagut diferents espais lúdics, food trucks, animació musical amb el grup Xiula, un concert amb Hotel Cochambre i una paella multitudinària. Així
mateix, hi han assistit Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris
generals de CCOO d’Espanya i Catalunya, respectivament.

En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballen a jornada parcial va augmentar en 5.400 (1,1% més) i el
nombre de persones que ho fan a jornada completa es va incrementar en 84.500 (3% d’increment) respecte de l’any 2017. La
taxa de parcialitat es va situar en un 14,4%, amb una distància de
més de 15 punts percentuals entre homes i dones en detriment
de les darreres.
Derogar la reforma laboral
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que
calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques
d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa
que existeix entre sexes. El sindicat exigeix al Govern que derogui la reforma laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a
través del diàleg social.
Cal eliminar els actuals incentius al frau en l’ús dels contractes
temporals, així com el contracte indefinit de suport als emprenedors, i limitar i reordenar les bonificacions a la contractació
perquè siguin eficaces.
També cal generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que
es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat, i no en els
baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les
dificultats de recuperació.
Finalment, per a CCOO cal recuperar el paper central de la negociació col·lectiva en el marc de l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC) i de l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), amb una millora dels salaris.

A més, també s’han celebrat, al Centre Cultural BellvitgeGornal, debats, taules rodones i exposicions sobre temes
d’actualitat, com el futur de les pensions o les persones refugiades, entre d’altres.
juliol-setembre / 2018
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Nou servei de CCOO per plantar
cara a la precarietat
El treball precari és el treball mal pagat, sense certesa de
continuïtat, temporal, amb poques garanties de control
de les condicions de treball, per l’absència o poca presència sindical, i que no dona seguretat per sostenir una llar ni
desenvolupar projectes de vida.
Aquesta és avui la situació de molts treballadors i treballadores.
La taxa de temporalitat es manté en un elevat 21,6% i les dones
la pateixen d’una manera més acusada (22,7%). Els salaris s’han
devaluat significativament durant la crisi econòmica. Els falsos
autònoms, la subcontractació, el prestadorisme laboral i altres
fórmules que esquiven el control sindical de les condicions laborals i que aprofundeixen la precarietat han experimentat increments en els darrers anys.
Per això, a CCOO hem creat un espai confederal que té per objectiu incloure les noves realitats del treball i la lluita contra la
precarietat, i que implica totes les organitzacions de CCOO, federatives i territorials.
És un espai que ens ha de permetre guanyar presència sindical,
organitzant els treballadors i treballadores en aquelles realitats
especialment precàries per defensar un treball digne i vetllar
pels drets laborals.
Es tracta de coordinar i reforçar aquella feina que les federacions
fa temps que duen a terme, donant-la a conèixer, reforçant-la
per aprofitar experiències i compartint marcs de negociació i espais de participació per organitzar més i millor les persones en
una situació de precarietat laboral.
Exemples de lluites
La lluita de CCOO d’Indústria contra les falses cooperatives,
l’organització de les treballadores de la llar per assolir l’aplicació
del Conveni 189 de l’OIT, impulsada per la Federació de Construcció i Serveis, la tasca de la Federació de Serveis per visibilitzar
la lluita de les cambreres de pis o la denúncia de les condicions
laborals dels treballadors i treballadores de les plataformes digitals de la Federació de Serveis a la Ciutadania en són un exemple.
Això ha fet possible que s’incloguin, en el darrer Acord interprofessional de Catalunya (AIC), aspectes tan importants per desenvolupar en la negociació col·lectiva com l’aplicació dels convenis sectorials a empreses multiserveis, l’impuls de la contractació
estable amb criteris de causalitat, la dignificació de les persones
treballadores de la llar o la creació d’una comissió tècnica per
analitzar l’impacte de l’economia de plataforma.
Tenim molta feina per fer i la dificultat més important és la
d’apropar-nos a les persones que treballen on no hi ha reprejuliol-setembre / 2018

689.586.414
sentació sindical o on la nostra presència és molt dèbil. A les microempreses, entre els falsos autònoms, a l’economia de plataforma o als centres de treball unipersonals, entre d’altres, és on la
precarietat es fa més present i on la classe treballadora està més
indefensa. És per això que hem posat en funcionament un nou
instrument, el WhatsApp 689 586 414, per informar i assessorar
les persones que creuen vulnerats els seus drets.
Aquest WhatsApp va més enllà de la consulta: és una nova
porta d’entrada per a moltes persones, que, d’altra manera, no
s’aproparien al sindicat. És un punt d’acollida que permet compartir els problemes i saber que som moltes més persones, i que,
juntes i organitzades, tenim la força.
La informació és un instrument clau i necessari. Eines com la pàgina web (www.trabajoenverano.ccoo.es) creada a escala confederal ajuden, de manera fàcil, a trobar respostes, però no són suficients. La denúncia davant la Inspecció de Treball de situacions
de frau de llei en la contractació són necessàries, però tampoc
suficients. El que cal és més organització, aquella organització
que només pot oferir un sindicat de classe, i reforçar la presència
de CCOO en aquells espais on coincidim treballadors i treballadores de sectors diferents, amb jornades laborals diferents, amb
convenis diferents i amb necessitats diferents. Aquest és el nostre repte de futur, un futur que ja hem iniciat donant resposta a
les necessitats de la classe treballadora.
Carme Martínez Ruzafa
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CCOO de Catalunya adapta la seva
direcció per respondre millor a les
noves formes de precarietat del
nostre mercat de treball
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar, en la
reunió mantinguda el mes de juny, la reorganització de la
Comissió Executiva de CCOO de Catalunya per adaptar-la a
l’impuls estratègic del sindicat en la lluita contra les noves
formes de precarietat del nostre mercat de treball. Aquests
canvis són la conseqüència d’un procés de valoració i consulta entre totes les organitzacions que conformen el sindicat per adaptar les responsabilitats i les funcions als reptes
fixats pel Pla d’acció congressual, un cop complert el
primer any de mandat.

Cap a una nova assemblea sindical oberta
CCOO de Catalunya vol fer partícip l’afiliació de les prioritats del
sindicat davant les noves realitats del mercat de treball per tal
d’adaptar l’organització a les necessitats de tots els treballadors i
les treballadores. En aquest sentit, s’està preparant una nova edició de l’Assemblea sindical oberta on tota l’afiliació hi pugui dir
la seva.

Un dels canvis més destacats ha estat la divisió de la Secretaria d’Organització i la de Comunicació a fi de millorar la
capacitat d’actuació en tots dos àmbits. Amb l’entrada en
vigor de la nova llei de protecció de dades, el sindicat ha
estructurat un nou àmbit de gestió documental, de compliment de normativa i de delegació de la protecció de dades,
que té per objectiu complir amb la llei, però també simplificar i potenciar els instruments del sindicat per millorar
la gestió de la informació i ser més útils en l’acció sindical.
En aquesta reorganització de la Comissió Executiva destaca
la creació d’un nou departament, anomenat Departament
de Noves Realitats del Treball i Precarietat, que gestionarà
la companya Carme Martínez.
Assessorament per violència de gènere i d’habitatge
Al mateix temps, el sindicat també posarà el seu Gabinet Tècnic Jurídic al servei de la lluita contra la precarietat en assumptes derivats de la violència de gènere o
l’habitatge, amb un primer assessorament gratuït, mitjançant el telèfon 93 481 28 64. L’objectiu és atendre,
més enllà dels temes laborals, altres qüestions vinculades
amb la mateixa situació de vulnerabilitat de les persones
treballadores, que cal que es defensin d’aquestes situacions via demanda civil. Entre altres aspectes, CCOO els
ajudarà en una defensa civil davant els assumptes derivats de la violència de gènere, com divorcis, tutela de
menors o mesures cautelars. També ho farà davant els
desnonaments, els préstecs hipotecaris amb clàusules
i/o despeses abusives, els préstecs personals de financeres amb interessos abusius, etc.

juliol-setembre / 2018
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TRANSPARÈNCIA

És un orgull mostrar el finançament
de CCOO
INGRESSOS PER SUBVENCIONS
13%

INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS
87%

DESPESES
Altres despeses
d’explotació
18,05%
Viatges i dietes
7,46%
Despesa de personal
68,91%

EVOLUCIÓ DE L’AFILIACIÓ
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Els comptes de CCOO de Catalunya cada any passen una auditoria externa. Cada any els presentem a la Sindicatura de Comptes.
Cada any els presentem al Consell Nacional del sindicat per al
seu coneixement i aprovació. Sempre els tenim visibles al nostre
web.
Voldria que totes les organitzacions sindicals i patronals fessin
el mateix, que tothom ensenyés quanta afiliació té, de quants
ingressos propis disposa, quantes subvencions rep i en què ho
gasta. Estem a favor del control públic de la nostra activitat, però
el que fa CCOO no ho fa ningú més.
Els comptes de CCOO són fidels a la realitat, i la realitat que ens
mostren és digna, però no sense problemes.
El tancament de l’exercici del 2017 presenta un resultat negatiu en el conjunt del sindicat de –500.232,95 €. Aquest resultat
s’explica pel tancament de la cooperativa d’habitatge. La presentació del concurs de creditors tant a la cooperativa com a
la gestora ha comportat pèrdues comptables de –389.957.52 €
i acumulades de prop de 1.028.802,88 €. S’hi ha pogut fer front
amb l’estalvi acumulat en exercicis anteriors. Un cop tancat, el
grup d’empreses ja no tornarà a tenir cap pes en el balanç.
Reducció de la despesa
El resultat de l’activitat sindical és de –66.227,71 €. Aquest resultat s’ha obtingut en un context de reducció dels nostres ingressos, fet que ha obligat a la contenció i, fins i tot, a la reducció de
la despesa. Que el resultat sigui negatiu vol dir que els pressupostos s’hauran de fer encara amb més restriccions i mesures
d’estalvi.
Els ingressos per les quotes d’afiliació són la principal font de finançament del sindicat, i la veritat és que aquests s’han estancat
perquè l’afiliació augmenta, però ho fa poc. Per assegurar que el
sindicat només es deu a les persones que en formem part, cal
que la principal font de finançament sigui l’ingrés per les quotes,
i ho és.
Només un 13% dels ingressos es produeix per les subvencions
de diferents administracions. Moltes vegades ens qüestionen el
dret a rebre subvencions. La subvenció principal que rebem finança la negociació col·lectiva, perquè els acords a què arribem
en els convenis i en els pactes generals són aplicables a totes les
persones, estiguin sindicades o no, i, per tant, prestem un servei
públic al conjunt de la classe treballadora.
La despesa es concentra en el pagament de salaris. Quasi totes
les persones sindicalistes treballem amb crèdit sindical perquè
som delegats o delegades i no cobrem un salari del sindicat,
però necessitem contractar persones, sobretot amb perfil tècnic,
perquè no ens podem permetre fer-ho malament. Els salaris són
serveis de qualitat per a l’afiliació. Montse Ros
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13a Escola de Dones de CCOO de
Catalunya amb l’empremta del 8 de Març
El 8 de Març del 2018 ha estat significatiu
a tots nivells i per molts motius. Ha estat
una de les mobilitzacions feministes amb
més implicació i més participació de la
nostra història recent, i el nostre sindicat ha estat implicat en la suma i l’esforç
col·lectiu perquè fos així.
Hi ha qui diu que ha estat un punt
d’inflexió a escala mundial i que sumant
tots els fronts i tots els feminismes ara
ens obliga a interrogar-nos sobre com
canalitzar aquesta força i com plasmar el
discurs en el nostre dia a dia per poder
avançar.
La 13a Escola de Dones vol esdevenir un
espai de reflexió col·lectiva i contribuir a
l’objectiu d’impregnar de feminisme, és
a dir d’equitat, d’igualtat de gènere i de
valor de la diversitat i de vides lliures de

violència la nostra quotidianitat, el nostre
dia a dia, tant en les relacions personals
com en les laborals i socials.
Fa temps que es desenvolupen polítiques i accions per remoure tots els obstacles que impedeixen la igualtat, però
encara hem de parlar de discriminació,
de feminització de la pobresa, de bretxes
econòmiques de gènere, de desigualtats
per raó de sexe i de gènere, i, malauradament, de violències masclistes.
Hem volgut fer valer des del feminisme
per què considerem que encara hem
d’avançar més per poder parlar de vides
en llibertat…
Les violències masclistes formen part de
la vida quotidiana de les dones i de la societat, i com hem dit moltes vegades és

Inspecció de Treball resol que
Hooters falta a la dignitat de
les seves treballadores
La Inspecció de Treball ha donat la raó a CCOO
en la denúncia interposada contra la cadena de
restaurants Hooters per faltar a la dignitat de les
seves treballadores. Segons la Inspecció, oferir
a les empleades un vestuari de treball que implica ensenyar gran part del cos i, en particular,
zones especialment íntimes és una falta greu
contra el dret de tota persona treballadora.
Aquesta resolució afavoreix l’acció sindical per
erradicar una pràctica discriminatòria i vexatòria contra les dones treballadores consistent
a cosificar-les. Malauradament, aquesta pràctica es dona en sectors d’atenció
directa al públic, com la restauració, l’hostaleria i el comerç, fires i congressos,
entre d’altres, on el màrqueting de les empreses utilitza el cos de les dones en
la relació laboral com a reclam sexual desproporcionat i injustificat.
CCOO recorda que té activa la campanya “Cos sí, cosa no” per denunciar i actuar davant de la manca de dignificació de la dona quan se la qualifica en
funció de la seva bellesa sense fer referència ni a la seva capacitat racional ni
a la seva dignitat humana.

una violència estructural del sistema capitalista i patriarcal. Davant les violències
denunciem, ens mobilitzem, fem propostes d’acció política i feminista. En aquesta escola volem fer una mirada a les violències des de la solució més necessària:
l’EMPODERAMENT individual i col·lectiu
de les dones i la construcció d’una societat sustentada en la LLIBERTAT.
Reproduint la presentació de les Jornades
Radicalment Feministes “La llibertat no és
només un conjunt de drets en un sistema
democràtic retallat i precari; el concepte
de llibertat vol donar sentit al fet de poder
ser, sense imposicions ni estereotips, i té a
veure amb la possibilitat de relacionar-se
amb qui vulguem i moure’ns sense por i
sense i limitacions”, ens volem fer la pregunta col·lectiva de com avancem en la
construcció d’una societat on les dones
siguem LLIURES.
El 31 d’octubre a l’Espai Francesca
Bonnemaison
L’escola manté el format dels darrers anys:
al matí, un espai per a les dones de CCOO
i, a la tarda, obert al conjunt de CCOO i a
la ciutadania.
Al matí començarem amb un plat fort,
abordant el concepte de llibertat femenina i la seva construcció, tot seguint amb
una taula rodona sobre experiències i
propostes. Tot seguit dedicarem una
bona estona a recollir les aportacions i els
diàlegs entre les dones que hi participem.
A la tarda, destinarem un espai de trobada entre CCOO i els feminismes per
abordar els reptes de la construcció de
societats lliures.
Ens volem vives, ens volem lliures.
Alba Garcia
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CCOO reclama una Catalunya inclusiva, plural
i amb drets en la Diada de l’11 de Setembre
Com cada any, CCOO de Catalunya va participar en els actes de
la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de Setembre. Un cop més,
ho va fer amb UGT i altres entitats, que ens van acompanyar en
la reivindicació “Per una Catalunya inclusiva, plural i amb drets”,
amb la qual es va realitzar la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. L’acció també va tenir per objectiu reivindicar al nou Govern de la Generalitat polítiques socials per a
la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i
treballen a Catalunya i la lluita contra la pobresa. Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya, va encapçalar la comitiva del sindicat i va reclamar la llibertat dels polítics i els activistes
socials empresonats així com una sortida política al conflicte de
Catalunya basada en amplis consensos socials.
Reflexió sobre sobirania i interdependència
Així mateix, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el 5
de setembre, CCOO de Catalunya va organitzar un acte amb el
títol “Sobirania i interdependència”. A l’acte van intervenir Alfons
Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí; Marta Vilalta,
periodista i portaveu d’ERC; Jordi Amat, escriptor i periodista, i
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. La pre-
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sentació de l’acte va anar a càrrec de Dolors Llobet, secretària
d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció de CCOO
de Catalunya.
L’acte va servir per donar un cop d’ull a la situació política i social
de Catalunya des de punts de vista ben diferents, des de l’àmbit
de l’independentisme i també des de la visió contrària. Amb
aquest acte es va fer valer la importància del diàleg i el respecte a
totes les opcions polítiques i socials, així com l’espai de diversitat
i cohesió que representa el nostre sindicat.

EDUCACIÓ
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Parlem de
neutralitats i
prohibicions
Ja hem començat un nou curs escolar i no fa falta parlar de retallades ni de números. La pròrroga pressupostària ens ho facilita:
els mateixos (o menys) diners per a més alumnes suposa pitjor
qualitat educativa i condicions laborals. Fi del tema. En canvi,
encetarem dos debats que van més enllà dels treballadors i les
treballadores de l’educació: la suposada neutralitat de l’escola (o
l’adoctrinament) i la (possible) prohibició dels mòbils.
Educació neutra
Tot el curs anterior vam patir la utilització de l’escola per part
de les formacions polítiques. D’aquesta utilització, en continua
candent la qüestió de la neutralitat/adoctrinament, estesa també a tot l’àmbit públic. Des de CCOO defensem, com sempre,
una escola que no pot ser neutra, perquè la neutralitat en educació no existeix. És impossible no transmetre la nostra ideologia
o els nostres valors quan expliquem les institucions, la història,
les energies, la física… o quan fem tutoria. Hem d’evitar, però,
que aquesta educació sigui adoctrinament, i per això necessitem que l’escola sigui plural en la seva composició, que tothom
pugui expressar les seves opinions amb llibertat i sabent que
aquestes seran respectades. Defensar aquests tres valors és una
funció de tota la comunitat educativa, inclòs el Departament
d’Ensenyament.
Mòbils a l’aula
Però per si no en teníem prou, la ministra comença el curs declarant la seva predisposició a prohibir la utilització dels mòbils
pels conflictes i les distraccions que generen. De veritat són útils
les prohibicions generalitzades? Potser no sap que la regulació

Molts centres han començat a utilitzar totes les possibilitats educatives de
les diferents tecnologies, a més del guix i la pissarra

del seu ús ja està prevista en la pràctica totalitat de les normes
de funcionament dels centres educatius, en funció de les diferents edats. Potser no sap que molts centres han començat a
utilitzar totes les possibilitats educatives de les diferents tecnologies, a més del guix i la pissarra. L’únic fet preocupant que se’n
podria desprendre són les desigualtats que pugui generar entre
centres o entre l’alumnat d’un mateix centre. També preocupen
els conflictes que genera la utilització de les xarxes socials, però
aquestes continuaran actives fora de l’horari escolar. I pel que fa
a les distraccions que ocasionen, ratllem el ridícul. Prohibim el
paper per evitar que es passin notetes? Posem vidres opacs per
evitar que mirin per les finestres? Potser és molt millor formar les
famílies, l’alumnat i el personal educatiu en les noves tecnologies comunicatives per prevenir problemes i obtenir la màxima
utilitat didàctica.
Als nostres necessaris polítics i polítiques els demanem que
resolguin els conflictes, no que en generin de nous. En lloc de
posar portes al camp, fomentem la llibertat, la pluralitat i el respecte. Manel Pulido

40 anys de la Federació d’Educació

Els passats dies 31 de maig i 8 de juny,
van tenir lloc els actes de celebració del
40è aniversari de la Federació d’Educació

(abans, d’Ensenyament) de CCOO de
Catalunya.
El 31 de maig, a la seu del sindicat a
Barcelona i amb presència de Javier
Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya, es va fer la taula rodona
“El dret a l’educació: qualitat i equitat”,
amb Xavier Martínez Celorrio i Aina
Tarabini, moderada per Joan Carles
Gallego. A l’acte es va presentar el llibre 40
anys construint educació a Catalunya, a càrrec de Manel Pulido, secretari general de

la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya; Rosa Sans, directora de la Fundació
Cipriano García del sindicat, i Quim Fornés,
històric de la federació. Així mateix, es va
inaugurar una exposició commemorativa.
El 8 de juny, també a Barcelona, es van fer
les taules rodones “Educació al llarg de la
vida”, amb Marina Subirats i Víctor Ríos,
moderada per Joana Agudo, i “Escola i territori”, amb Joan Manuel del Pozo i Tana
Serra, moderada i presentada per Ramon
Plandiura i Josep Miquel Lacasta.
juliol-setembre / 2018
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Se signen l’AIC i l’AENC, dos
importants acords de concertació
amb l’objectiu de millorar salaris,
igualtat i condicions laborals
Les organitzacions sindicals i les patronals més representatives de Catalunya —CCOO de Catalunya, UGT
de Catalunya, Foment del Treball,
Pimec i Fepime— van signar el passat juliol l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC). L’AIC respon als objectius aprovats en l’últim congrés
del sindicat de recuperació salarial,

de més igualtat i d’erradicació de la
precarietat. L’AIC complementa el
IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que havia estat signat dies abans per part
de CCOO i UGT i la patronal CEOECEPYME. L’AENC permet iniciar la recuperació del poder adquisitiu dels
salaris perdut durant la crisi i contri-

buir a un repartiment més just i equilibrat de la riquesa entre els treballadors i les treballadores. L’objectiu
fonamental de l’AENC és posar fi a
la devaluació salarial, lluitar contra
la temporalitat en l’ocupació, que
afecta especialment joves i dones, i
erradicar la creixent desigualtat i les
bretxes de gènere.

Al juliol va tenir lloc la signatura oficial de l’AIC

El camí de l’AIC
El 24 de juliol va tenir lloc la signatura oficial de l’AIC a la seu
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC),
i, posteriorment, el 3 de setembre, es va solemnitzar en un acte
que va tenir lloc al Palau de la Generalitat davant del president,
Quim Torra. El camí fins a arribar a aquest moment ha estat
llarg i no exempt de dificultats, marcat per la negociació, però
també per la mobilització i la participació de la nostra afiliació.
El 2 de març es va anunciar l’inici de les negociacions per a la
renovació de l’AIC. Les patronals van frenar diverses vegades
el recorregut de la negociació. Aquesta situació va provocar la
reacció sindical, amb unes quantes mobilitzacions, les quals
juliol-setembre / 2018

van tenir el seu moment àlgid el Primer de Maig, amb un missatge molt clar i directe: “Ara ens toca a nosaltres”, i el 22 de
maig, amb una gran mobilització per a la recuperació del poder adquisitiu dels salaris en els convenis col·lectius.
Per a CCOO ha estat fonamental la participació i l’opinió de
la seva afiliació. Així, el 22 de juny, el sindicat va enviar una
enquesta a la seva afiliació perquè valorés els continguts dels
possibles acords que s’estaven negociant: a Madrid, l’AENC, i
a Catalunya, l’AIC. Més de 4.000 afiliats i afiliades van respondre l’enquesta i, d’aquests, més d’un 80% van mostrar el seu
suport als continguts proposats en les dues negociacions.

L’AIC 2018-2020 respon als objectius
d’acció sindical acordats en el Pla d’acció
del nostre XI Congrés de la CONC i a la
voluntat sindical de “situar el sindicat a
l’ofensiva”. Aquest acord, complementari
de l’AENC estatal, marca un punt d’inflexió
per superar els efectes més negatius de
les reformes laborals i la tendència de creixement econòmic que no es traslladava ni
als salaris ni a les condicions de treball.
El procés de negociació de l’AIC ha estat ple de dificultats i resistències empresarials. Per això, ha estat necessari un
permanent procés de coordinació de
l’estratègia i la mobilització sindical, tant
per al mateix AIC com per als objectius
salarials de l’AENC i la negociació dels
convenis col·lectius. Finalment, hem obtingut resultats: uns acords que van ser
validats mitjançant un ampli mecanisme
de participació i consulta, als afiliats i afiliades i als òrgans de direcció sindical.
En concret, els nostres objectius sindicals i els acords finals de l’AIC i l’AENC
s’emmarquen en la lluita sindical al voltant de tres amplis objectius, que estan
presents de manera transversal i que
s’esmenten tot seguit.
La lluita per la recuperació salarial
Aquests acords recullen l’esperit de lluita
per la recuperació salarial, sobretot dels
salaris més baixos. Cal recordar l’acord
d’increment de l’SMI (salari mínim interprofessional) d’un 20% en tres anys pactat
amb el Govern i, d’altra banda, els increments salarials pactats a l’AENC i traslladats
també a l’AIC del 3% i el compromís signat
que el 2020 no hi hagi cap conveni per
sota dels 14.000 euros l’any, és a dir, 1.000
euros al mes per 14 pagues. També és im-
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El Govern de la Generalitat va fer valer la concertació social

portant que s’hagi pactat la clàusula de revisió salarial, que és una garantia davant la
incertesa del comportament de la inflació.
La lluita contra la precarietat laboral
Els acords recullen la lluita contra la precarietat laboral en totes les seves dimensions, les velles i les noves precarietats, en
la contractació temporal i a temps parcial, en la subcontractació i les empreses
multiserveis, en la contractació pública
o les noves formes de falsa economia
col·laborativa, la deterioració de les polítiques de salut laboral i de prevenció de
riscos laborals, etc.
La lluita per la igualtat
Són també fonamentals els acords per
lluitar per la igualtat efectiva en tots els
aspectes de les relacions laborals: la igualtat de gènere i contra la bretxa salarial, la
igualtat per a les persones amb discapacitat, la igualtat i la no discriminació per al
col·lectiu LGTBI, les persones immigrants
amb diversitat d’origen, etc.
Els acords també insten el Govern de Pedro Sánchez a començar la derogació de
les peces més lesives de les reformes laborals, com la pèrdua de la ultraactivitat
dels convenis, la regulació de la subcontractació, la prioritat aplicativa del conveni
d’empresa o la lluita contra la temporalitat.
L’AIC és l’eix central del marc de relacions laborals de Catalunya i, a més
d’orientacions concretes per a la negociació dels convenis, durant la seva vigència

pot ajudar a reorganitzar l’estructura de
la negociació col·lectiva, impulsar nous
espais de negociació d’activitats econòmiques que no tenen conveni i articular noves comissions tècniques, com la
d’igualtat, per al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).
A l’AIC hem mirat cap endavant per preparar les relacions laborals al nou present
i futur del treball, pactant iniciatives relatives a temps de treball, formació professional, medi ambient i sostenibilitat,
teletreball, nous drets de desconnexió,
mobilitat geogràfica internacional, estratègies de model productiu consensuades
al Pacte nacional per a la indústria, reforma horària o digitalització. Així mateix,
s’han previst compromisos amb l’Agenda
2030 de les Nacions Unides i amb la responsabilitat social, entre d’altres.
Concertació, l’eina fonamental
El país surt de la crisi i ha de permetre
sortir a tota la gent de la precarietat. La
concertació és una eina fonamental per
corregir les desigualtats i millorar les condicions de vida de la gent.
Ara una part depèn de la correlació de forces de CCOO, empresa a empresa, sector
a sector, conveni a conveni, guanyant les
eleccions sindicals i afiliant, i continuant
la pressió als governs i a les patronals,
perquè es faci realitat, com abans millor,
la recuperació salarial i la lluita contra la
precarietat i per la igualtat!
Cristina Torre
juliol-setembre / 2018
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Dona, treballadora de la llar i en
situació irregular, perfil majoritari de
les consultes al CITE
El Govern central ha de solucionar el problema de
milers de persones que es troben sense autorització
administrativa

El Centre d’Informació per a Treballadors
i Treballadores Estrangers (CITE) de CCOO
és l’eina sindical que des de fa 33 anys
dona suport als treballadors i treballadores estrangers sobre procediments relacionats amb la seva situació legal, laboral
i social.
Durant el primer semestre del 2018, a les
32 oficines del CITE s’han atès 6.958 persones, que han fet 9.055 visites i 15.323
consultes. El perfil majoritari ha estat el
d’una dona (58%; més del 50%, llatinoamericanes), treballadora de la llar i de les
cures (42,1%), i que ho fa en situació irregular (47%).

Des de fa temps, CCOO estem treballant
amb entitats de treballadores del sector
per reivindicar la millora de drets laborals
d’aquest col·lectiu i, en concret, la seva
plena equiparació al règim general de la
Seguretat Social.
Dificultats en la regulació
D’altra banda, les dades també posen de
manifest les dificultats de les persones
estrangeres per mantenir o accedir a la
regularitat com a conseqüència de la crisi
econòmica. Així, quasi el 19% de les consultes són per arrelament social, seguides
del 10% sobre la renovació de les autoritzacions de residència i el 9% de les de

treball. Això és especialment preocupant
perquè la segregació legal comporta
també la segregació laboral, social i en
l’àmbit de l’habitatge. Per tot això, des de
CCOO reiterem la nostra demanda al Govern central perquè promogui de manera urgent mesures de flexibilització dels
procediments d’accés i manteniment de
la regularitat, per donar sortida als milers
de persones que es troben sense autorització administrativa.
Un cop més, les dades de la memòria
semestral refermen el CITE com un instrument de primer ordre per aconseguir
els nostres objectius sindicals en la lluita
contra la precarietat i en la construcció
d’una societat diversa, plural i cohesionada, on prevalgui la igualtat d’oportunitats
de tots els treballadors i treballadores, sigui quin sigui el seu origen, perquè, més
enllà de les fronteres, som gent treballadora. Carles Bertran

Cal més política humanitària per a les persones
i sense sentit que s’han dut a terme fins
ara en relació amb els fluxos migratoris i
l’acollida a persones refugiades.
Aquest canvi ha tingut alguns episodis
de demostració, com ara l’acollida dels
centenars de persones que havien estat
rescatades pel vaixell Aquarius, episodi
fomentat per la ferma actitud de diverses institucions polítiques territorials.
També cal esmentar l’aposta política netament clara a favor de l’acollida de persones refugiades del Govern català i de
l’Ajuntament de Barcelona.

El canvi de govern a l’Estat espanyol,
teòricament, ha obert expectatives de
redreçament de les polítiques obtuses
juliol-setembre / 2018

Crítics amb les expulsions
Tanmateix, des de CCOO som molt crítics davant d’altres fets que lamentem i
que ens preocupen profundament, com

ara l’expulsió de 116 persones migrades
arribades a Ceuta aquest agost després
de travessar la tanca. D’això, n’hem dit
sempre devolució en calent, i ens sembla
una clara vulneració de la legislació internacional.
No ens cansarem de rebutjar tampoc la
utilització partidista i demagògica de la
situació de les persones migrades (de la
qual també hem tingut algun exemple
aquest estiu per part de la dreta estatal)
amb la voluntat de crear alarma social.
Per una gestió humanitària de les migracions i del dret d’asil i refugi calen polítiques valentes i amb respecte escrupolós
dels drets humans. CCOO ho exigim!
Toni Mora

SALUT
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CCOO valora positivament la
recuperació de la sanitat universal
Els serveis sanitaris
universals han de ser
públics i amb criteris
d’igualtat i equitat, sense
cap tipus de discriminació

Des de la Federació de Sanitat de CCOO
de Catalunya vam celebrar, ja el mes de
juny, l’anunci del Govern estatal, després
del Consell de Ministres, de la recuperació
de l’accés universal al Sistema Nacional de
Salut, i vam recordar que es tractava d’una
mesura consensuada per totes les comunitats autònomes i els agents socials.
En el cas de Catalunya, en el seu moment
ja es va legislar mitjançant la Llei catalana
9/2017, d’universalització de l’assistència
sanitària, amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut, i CCOO
ens hi vam manifestar a favor perquè consideràvem —i ho seguim considerant—
que els serveis sanitaris universals han
de ser públics i amb criteris d’igualtat i
equitat, sense cap tipus de discriminació.
Aquesta llei catalana, però, va durar poc,
davant el recurs d’inconstitucionalitat
que va presentar el Govern estatal el passat 23 de març del 2018.
Es fa justícia
Finament ha estat aquest 6 de setembre
del 2018 quan el Ple del Congrés ha votat
favorablement la recuperació de l’accés
al Sistema Nacional de Salut a totes les
persones que resideixin a l’Estat espanyol

sense necessitat d’empadronament i ja
des del primer dia. Aquesta recuperació
es farà via decret amb el suport de tots
els partits polítics (excepte els vots en
contra del PP i l’abstenció de Ciutadans),
i d’aquesta manera es lliga l’assistència
sanitària a la ciutadania independentment de tenir la condició d’assegurat.
D’aquesta manera, es convalidaria el reial
decret llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 27 de juliol, que es va fer per
la via d’urgència per tal de garantir la seguretat jurídica dels professionals que hi
treballem.
Un cop aprovat aquest decret, només
resta pendent la retirada del recurs
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal
Constitucional que el Govern del PP va presentar contra la llei catalana d’universalitat,
cosa a la qual, segons sembla, s’ha compromès l’actual Govern espanyol.
En definitiva, CCOO estem satisfets amb la
mesura, ja que la no assistència sanitària
universal a totes les persones residents a
Espanya suposava debilitar un dels pilars
fonamentals de l’estat del benestar i va
crear desigualtats entre les comunitats
autònomes. M. Àngels Rodríguez

Vaga a Televida
Servicios
Sociosanitarios
contra les males
condicions
laborals
CCOO va impulsar una vaga al
juliol contra l’empresa de teleassistència Televida Servicios
Sociosanitarios, SLU, que es va
suspendre després de la mediació al Departament de Treball,
com a mostra de bona voluntat.
El sindicat denunciava males condicions laborals (salaris
molt baixos, ritmes desorbitats que comporten obertura
d’expedients disciplinaris als professionals o acomiadaments, en
alguns casos), empitjoraments
de la qualitat del servei des del
2013, pèrdua de personal, etc.
No obstant això, ara s’està treballant per a un acord per crear una
comissió tècnica, amb presència
proporcional a la representativitat als comitès d’empresa,
per definir els elements retributius de la plantilla, amb criteris
d’igualtat retributiva. També es
treballa en una altra comissió
tècnica per analitzar un marc de
relacions laborals del sector. Per
a CCOO, és una oportunitat per
seguir dignificant el sector, i per
això continuarà vetllant per les
millors condicions laborals i socials a l’empresa.
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Augmenta el benefici empresarial
turístic a costa de la precarietat laboral
CCOO de Serveis ha elaborat un informe sobre dades turístiques
dels anys 2013 al 2018 que confirma la situació precària en què
es troben les persones treballadores del sector. L’ocupació està
quasi deu punts per sota del creixement de l’activitat i els salaris,
en menys de la meitat del rendiment per habitació.
Des del 2013, l’activitat turística a Catalunya ha tingut creixement, tant en nombre de visitants com en pernoctacions: més
del 34% i el 30%, respectivament. Al mateix temps, la tarifa mitjana —preu per habitació— ha tingut un increment del 21,30% i
la rendibilitat per habitació aconseguida pels establiments hotelers s’ha incrementat en un 14,83%. S’ha passat d’una rendibilitat
per habitació negativa del 13,3% a una de positiva de l’1,50%, a
part d’altres serveis que fan viables i donen beneficis al negoci
turístic.
Ara bé, tot això és a costa de la “cara B” del turisme: cada cop hi ha
menys personal en relació amb l’increment de l’activitat i els treballadors i treballadores pateixen inestabilitat laboral, més contractació temporal —aprofitant-se de la contractació de fixos
discontinus—, creixement de la contractació de jornada parcial
—no desitjada en molts casos— i salaris que no han crescut al
nivell del creixement de la rendibilitat i els beneficis.
Manca de model turístic
A CCOO li preocupa la situació i l’injust tracte que pateix el conjunt de les persones treballadores, fet al qual se suma una ineficient acció política coordinada i global des de les administracions: manca de model turístic, actuació descoordinada davant
el fenomen dels apartaments turístics, manca d’un model de

CCOO ha posat en marxa eines d’assessorament
gratuït per a treballadors precaris, com la campanya
#PrecarityWar

professionalització del sector… Per això, el sindicat ha demanat
al Govern de la Generalitat un pla d’acció per treballar conjuntament amb els agents socials.
Cal recordar que l’actual estructura de les empreses del sector
turístic, on més del 80% no poden tenir representació sindical
(plantilles amb menys de sis treballadors i treballadores), fa
que aquesta situació a l’estiu sigui més greu: l’ocupació creix
en contractació de temporada amb condicions de treball totalment precaritzat. Precisament per lluitar contra la precarietat, CCOO posa en marxa diferents eines d’assessorament gratuït, amb la campanya de la Federació de Serveis anomenada
“#PrecarityWar” (https://precaritywar.es) i a través del WhatsApp 689 586 414 en aquests i altres sectors.

Mobilitzacions a finals d’any a Correos
drets per als milers de treballadors i treballadores de l’empresa postal pública.

Per exigir que es reverteixi la política de
retallades, precarització i deteriorament
instal·lada a Correos, CCOO ha sortit al
carrer amb diferents aturades i concentracions. Si el Govern central no atén les
demandes sindicals, continuarà el calendari previst de mobilització, amb tres vagues generals a finals d’any.
CCOO demana adoptar mesures per defensar un servei postal públic viable, amb
finançament suficient, en el marc d’un
pla estratègic que permeti l’adaptació al

nou mercat postal i logístic. Així mateix,
reclama aconseguir un acord laboral per
recuperar i reconquistar salari, ocupació i

La dramàtica situació de Correos, amb un
dèficit de 310 milions d’euros, unida a la
retallada pressupostària de 188 milions
d’euros del 2017 i la previsió de 122 del
2018, fa que les condicions laborals dels
treballadors i treballadores siguin força
negatives: retallades, congelació salarial,
destrucció d’ocupació i de llocs de treball,
i ocupació precària (contractes a temps
parcial, minijobs, precarització…).
juliol-setembre / 2018
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Acord històric en el
sector carni per posar fi
a les falses cooperatives
de treball i els falsos
autònoms

Conducta
antisindical
a l’empresa
SLM,
subcontracta
de SEAT
Martorell
CCOO d’Indústria ha exigit a SLM
(Servicios Logísticos Martorell
Siglo XXI), del Grup Sesé, la readmissió de quatre treballadors
acomiadats, tres d’ells delegats
del sindicat, en un exercici més
de repressió antisindical.

Assemblea informativa de CCOO per explicar la laboralització de 1.400 falsos autònoms del Grupo Jorge

La campanya sindical que fa mesos que impulsem contra la precarietat en el sector
carni està donant bons resultats, i el darrer ha estat la laboralització de 1.400 falsos
autònoms associats a les falses cooperatives que operaven al Grupo Jorge i que, des de
l’1 de setembre, han passat al règim general de la Seguretat Social. Això implica una millora substancial de les seves condicions laborals: se’ls aplica el conveni de les indústries
càrnies, tenen estabilitat laboral, permisos retribuïts, vacances pagades i baixes laborals,
i l’empresa els facilita les eines de treball.
La pressió de la vaga indefinida que vam convocar davant l’anunci del Grupo Jorge
de trasllat de l’activitat fora de Catalunya va permetre obrir un procés de negociació
amb l’empresa, amb la mediació de l’Administració, que va culminar en un important
acord laboral que assenta un precedent per a altres empreses del sector, així com per a
altres sectors d’activitat que també utilitzen falses cooperatives de treball o empreses
multiserveis.
Una consecució que ve de lluny
Aquest acord no sorgeix del no-res, sinó que és fruit de la tasca sindical que CCOO
estem duent a terme en el sector des de fa anys. Des del 1998 la llavors Federació
Agrolimentària ja denunciava les males praxis laborals i la precarietat que es donaven
en el sector. A partir de l’estiu del 2016, després de la fusió de les dues federacions, vam
donar un nou impuls a aquesta lluita.
Des de llavors hem reforçat la nostra campanya sindical amb accions informatives directes a les empreses; vam instar el Parlament de Catalunya a modificar la llei catalana
de cooperatives, una modificació que es va fer efectiva el març del 2017; hem denunciat a la Inspecció de Treball les empreses que incomplien la llei i les falses cooperatives,
i la Inspecció ja ha començat a aixecar actes d’infracció i a instar les empreses principals
a donar d’alta els treballadors de les falses cooperatives.
Una feina que ve de lluny i que encara té molt de camí per córrer. Jesús Ribera
juliol-setembre / 2018

Fa unes setmanes, SLM va començar a derivar tasques a empreses subcontractades, incomplia, així, el compromís adquirit
de garantia de l’ocupació, i la Secció Sindical de CCOO, amb el suport de la plantilla, va convocar
vaga, desconvocada, però, gràcies a la mediació del Departament de Treball. No obstant això,
l’endemà de presentar la convocatòria de vaga, l’empresa –que
porta la logística de SEAT Martorell– va començar una campanya
de persecució sindical i va obrir
un expedient a tres delegats de
CCOO amb falses acusacions,
actuació que va ser denunciada
a la Inspecció de Treball i que ha
acabat amb l’acomiadament de
quatre empleats.
CCOO, com a sindicat majoritari
al centre de treball i al sector, ja ha
posat en marxa els seus serveis
jurídics per demandar la direcció
del Grup SESÉ i SLM. Alhora, demana també al Grup Volkswagen
i a SEAT que actuïn i vetllin pel
respecte, a les seves plantes, dels
drets laborals i sindicals.
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Un 2018 intens en la negociació
col·lectiva als sectors industrials
Aquest any, CCOO d’Indústria hem dut a
terme el procés de negociació col·lectiva
sectorial amb més afectació dels últims
anys, tant pel volum de persones afectades que treballen als nostres sectors (un
51%) com per la importància dels convenis col·lectius negociats, com ara els del
metall o la indústria química. Ara toca
analitzar aquest procés des de diferents
perspectives, i no quedar-nos només
amb la quantitativa.
En primer lloc, les grans referències negocials no estaven acompanyant la negociació dels convenis. Feia mesos que
l’AENC i l’AIC estaven bloquejats, en una
estratègia coordinada de la patronal, i no
es veia una sortida que permetés traçar
les línies mestres de les matèries nuclears.
En aquest escenari, CCOO de Catalunya i
la Federació d’Indústria vam treballar de
manera col·lectiva la definició dels criteris de la negociació, de manera que no hi
havia fissura entre les propostes que es
defensaven en l’àmbit sectorial (inclús al
nivell més baix) i els blocs plantejats a la
taula de l’AENC. Aquesta simbiosi ha permès que, un cop tancat l’AENC, els convenis sectorials també s’hagin anat tancant sense dissonàncies, i que això hagi
permès avenços importants en matèries
nuclears.
En segon lloc, cal considerar les realitats
particulars de les diferents patronals que
han anat aflorant en aquest escenari.
Amb el repte de sancionar acords dels
convenis importants, les patronals han
mostrat les seves veritables competències i interessos. Sense un AENC per interpretar i amb la necessitat d’equilibrar el
discurs de la recuperació econòmica, els
grans convenis han patit les estridències
d’algunes patronals dividides en l’intern
o en procés de reestructuració. Per contra, aquelles patronals madures han sabut llegir el context i tancar els convenis
col·lectius abans fins i tot de l’acord confederal, fet que ha condicionat positivament la resta de convenis referents.

Els grans convenis industrials recullen avenços importants i trenquen el discurs de la crisi

Finalment, també és oportú analitzar l’evolució de la unitat d’acció sindical en aquest
procés. Per primera vegada en molts anys s’han reproduït ensopegades per la representativitat a les taules de negociació, fins al punt d’endarrerir la negociació del conveni
estatal de càrnies o l’esperpèntica signatura d’un conveni extraestatutari per part d’UGT
amb només el 34% de representativitat del sector al tèxtil i la confecció.

Avenços importants en matèria d’igualtat i consolidació salarial als convenis
del metall i la química
Els convenis del metall de Barcelona, Tarragona i Girona, el general de la indústria química, el de marroquineria de Catalunya i el de masses congelades de Catalunya, acordats entre juny i juliol, tenen en comú que han assolit els objectius que ens havíem
marcat en la nostra ofensiva.
Hem aconseguit avenços importants en matèria d’igualtat i reconeixement del col·lectiu
LGTBI; consolidació del poder adquisitiu dels salaris i disputa dels beneficis per tal que
reverteixin en els treballadors i treballadores; iniciatives pioneres en la formació de les
treballadores i treballadors per afrontar amb èxit els canvis que comportarà la indústria
4.0; millora de les condicions de treball per la via de l’organització del treball i la seguretat i la salut laboral, i, per sobre de tot, trencar amb la cronificació del discurs de la crisi
que hem pagat les classes treballadores.
Totes aquestes negociacions, des de la construcció de la proposta inicial fins a la valoració final de l’acord, s’han sustentat en la participació de la nostra afiliació i la representació en tot el procés, complint amb l’estratègia d’obertura del sindicat als treballadors
i treballadores que ja havíem definit en el nostre Pla d’acció. Com a resultat d’això, hem
consolidat una dinàmica d’enfortiment d’allò col·lectiu davant l’individualisme.
Aquest procés tan important de negociació ha servit per desentumir l’acció mobilitzadora de CCOO d’Indústria i per donar un missatge clar a la resta d’actors. Si ens movem,
els movem. José Juan Marín
juliol-setembre / 2018
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Augment de les agressions contra
els treballadors i les treballadores
del sector ferroviari
CCOO de Catalunya ha denunciat recentment les contínues
agressions verbals i físiques que pateixen els treballadors i les
treballadores de les diferents empreses ferroviàries que operen a
Catalunya. Totes posen de manifest l’absència de procediments
efectius per a una ràpida resposta per part de les empreses, de
les companyies de seguretat, dels Mossos d’Esquadra i de les
policies locals.

viatgers, que pateixen robatoris, insults, agressions o actes vandàlics als trens i a les estacions.

Aquesta situació s’agreuja any rere any i s’està tornant insostenible. És per això que fa poc s’han convocat mobilitzacions i
campanyes perquè les empreses i les diferents administracions
tinguin consciència de la problemàtica que es viu al sector i que
s’ha d’afrontar de manera conjunta.

Per aquesta raó, CCOO exigeix a les administracions i a les diverses empreses del sector l’adopció de les mesures necessàries per
erradicar les agressions i millorar les condicions de seguretat en
el transport ferroviari de Catalunya. CCOO demana que les direccions de Metro, Tram, FGC, Renfe, Adif, l’Ajuntament de Barcelona i
els departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el Ministeri de Foment aportin els recursos necessaris per
posar fi a les agressions als seus treballadors i treballadores, amb
el vandalisme contra les instal·lacions i els trens, i per mantenir els
centres de treball en condicions idònies de seguretat.

Manca de seguretat
El Sector Ferroviari de CCOO denuncia les precàries condicions
de seguretat amb les quals els treballadors i les treballadores
han de realitzar la seva feina, perquè estan exposats a constants insults i agressions físiques. El servei públic ferroviari es
deteriora diàriament, ja que els recursos destinats a seguretat
són insuficients i les conseqüències també es traslladen als

Calen més inversions
CCOO denuncia també les polítiques de retallades i
d’abandonament del transport públic ferroviari amb l’objectiu de
deteriorar-lo i avançar en els plans d’externalització dels serveis.
El sindicat reclama més inversió en plantilles, trens, infraestructures i seguretat que facin que treballadors i treballadores i usuaris i
usuàries gaudeixin d’un servei de qualitat.

Ofensiva al sector tèxtil i de la confecció
per un conveni digne
CCOO d’Indústria reforcem la nostra
ofensiva al sector tèxtil i de la confecció
per aconseguir un conveni digne per a
les treballadores i treballadors del sector,
davant l’acord extraestatutari signat per
la patronal del tèxtil i UGT, en minoria, ja
que només representa el 34,5% de les delegades i delegats del sector.
Rebuig a l’acord entre patronal i UGT
CCOO rebutgem el principi d’acord assolit per la patronal i UGT el passat mes de
juliol perquè no compleix amb les condicions mínimes pactades en l’AENC, especialment en la necessitat de garantir que
no hi hagi cap salari per sota dels 14.000
euros a l’any en un sector on les categories
més baixes cobren poc més de 800 euros i
tenen, majoritàriament, cara de dona.
juliol-setembre / 2018

Per aquesta raó, el 19 de
juliol CCOO vam convocar, en solitari, una vaga
al sector tèxtil i de la confecció a tot l’Estat en defensa d’un conveni que
asseguri la recuperació de
drets, la millora del poder
adquisitiu i la lluita contra
la desigualtat de les dones treballadores.
Una vaga que a Catalunya va ser secundada per més del 70% de treballadores i
treballadors del sector.

guim les millores que suposin un avenç
significatiu.

Avançant en la nostra ofensiva, al setembre CCOO hem obert la via judicial en aquest conflicte i continuarem
mobilitzant-nos amb les treballadores i
treballadors del sector fins que aconse-

No podem acceptar un acord que continua precaritzant el sector i que incompleix allò acordat en l’AENC per la mateixa
patronal i UGT.
José Antonio Hernández

La vaga convocada per CCOO va tenir un seguiment del 70%
dels treballadors i treballadores

SECTOR

Avenços
significatius en
els convenis
provincials de la
construcció de
Lleida, Girona i
Tarragona
La construcció va ser el sector més afectat durant la crisi, on la
pèrdua de llocs de treball va ser superior al 60%. Els tancaments
d’empreses i els acomiadaments van anar lligats a un augment
de la precarització de les condicions de treball. Fruit d’aquesta
situació van ser anys en què va ser difícil aconseguir avenços
en la negociació col·lectiva. No obstant això, com a resultat del
treball sindical de CCOO es va aconseguir mantenir les condicions laborals pactades en els convenis, en un moment en què
la patronal ens volia prendre el que havíem aconseguit en molts
anys de lluita sindical.
Tot i que encara de manera incipient tots els indicadors parlen
de creixement del sector de la construcció, per a CCOO aquest
creixement s’ha de traslladar a la negociació col·lectiva, millorant les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores del sector, reduint la precarietat i fent que el sector sigui
més estable.
Increments salarials
El passat mes de juliol es va signar el conveni de la construcció
de Tarragona, que estipula un increment salarial del 2% per a
l’any 2018. A més, s’han pactat importants millores, com la creació d’un plus per a treballadors que fan tasques de manteniment en petroquímiques i nuclears, un plus de conservació de
carreteres, l’ampliació dels supòsits de subrogació, l’obligació de
redactar un pla d’igualtat a empreses de més de 100 treballadors, l’increment de les dietes, propostes formatives i la possibilitat de pactar jornada intensiva durant l’estiu.
En els convenis provincials de Girona i Lleida també es van signar les taules salarials, amb un increment del 2%, i s’han iniciat
les negociacions del conveni col·lectiu. A la província de Barcelona som a la fase final de la negociació, en què esperem assolir
un acord en els propers dies.
A partir de la signatura del conveni iniciem una campanya
d’extensió per totes les obres, amb l’objectiu d’informar-ne els
treballadors, d’exigir el compliment del conveni i d’actuar contra
la precarietat laboral. David Ruiz Mateos
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CCOO celebra el
40.º aniversario del
primer convenio de la
construcción y obra
pública de 1978
La dirección de la Federación de Construcción y Servicios
de CCOO de Catalunya ha decidido realizar un acto de celebración sobre la negociación del primer convenio de la
construcción realizado tras la legalización de las centrales
sindicales y, en concreto, de CCOO.
El acto se realizará el próximo día 23 de octubre, a las
11 h, en el salón de actos de CCOO de Catalunya. Con
ello queremos valorar tres aspectos fundamentales. En
primer lugar, realzar la vigencia de la negociación colectiva como instrumento imprescindible para mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y
trabajadoras de los sectores productivos, después de las
reformas que han puesto infinitas dificultades al proceso
de negociación.
En segundo lugar, brindar un reconocimiento y un agradecimiento a los hombres y mujeres que hicieron posible
las conquistas democráticas de la negociación colectiva
en unos momentos nada fáciles para ellos, y que son un
ejemplo para todos nosotros y nosotras.
Finalmente, reivindicar un modelo de negociación colectiva basada en la participación de los trabajadores y trabajadores de forma muy activa, conjugando la negociación
con la presión, como el convenio de la construcción de
Barcelona de 1978, que fue negociado por cinco centrales
sindicales (CCOO, UGT, USO, SU y CSUT) con una comisión
negociadora de tres personas por cada central y treinta
delegados elegidos desde una comisión de seguimiento
llamada Comisión de los 200, que eran delegados elegidos en asambleas de distintas comarcas de Barcelona.
Tras un proceso de movilizaciones con huelgas y concentraciones, el convenio se firmó el 27 de julio de 1978 en la
sede del Gobierno Civil de Barcelona. El convenio únicamente lo firmó CCOO con el aval del 90% de la asamblea
de los 200. Miguel Peláez
juliol-setembre / 2018
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Principi d’acord sobre l’ERO de Codorniu
Després d’una intensa negociació, els comitès d’empresa i
la direcció del Grup Codorniu van assolir un principi d’acord
sobre l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat
per la direcció, ratificat per àmplia majoria en una assemblea feta a la fàbrica de Sant Sadurní d’Anoia el 31 de maig
del 2018, i es va desconvocar la vaga prevista.
L’acord fa possible reduir de noranta-tres a setanta-una les
persones afectades per l’expedient i la majoria podrà acollir-

se a un pla de prejubilacions per a treballadors i treballadores
que tenen més de cinquanta-sis anys. L’empresa els complementarà la prestació amb un conveni especial amb la Seguretat Social, amb uns percentatges d’entre el 70% i el 90% del
salari net, en funció de l’edat. Per als vint-i-cinc treballadors i
treballadores restants, s’ha aconseguit una indemnització de
trenta-cinc dies per any, amb un màxim de vint-i-sis mensualitats, molt per sobre de la plantejada inicialment per l’empresa.
Jubilacions parcials
L’acord també preveu la jubilació parcial, mitjançant contracte
de relleu, per a les vuit persones desafectades per l’expedient,
i la devolució a la plantilla de la paga salarial que els van descomptar el juny del 2013. També s’ha aconseguit evitar la
segregació del departament de Visitors Center, a través d’un
acord de flexibilitat en aquest departament.
CCOO d’Indústria de Catalunya ha valorat positivament l’acord,
ja que ha permès una reducció important del nombre de persones afectades per l’expedient i preveu l’aplicació de mesures
no traumàtiques i una millora de les indemnitzacions.

L’acord aconsegueix la reducció de persones afectades per l’ERO
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CCOO del Baix Llobregat acull la jornada
“Temps de vida, temps laboral, temps social”
El passat 6 de juliol, CCOO de Cornellà
va ser subseu del Congrés de Dones
del Baix Llobregat, que tindrà lloc el
26 i 27 d’octubre del 2018 a Castelldefels, organitzant la jornada “Temps de
vida, temps laboral, temps social”.
Hi vam participar més de 150 delegades
i l’actiu sindical, cosa que demostra que
després de l’explosió del 8 de Març no hi
ha marxa enrere per a la igualtat plena i
real, i que la nostra organització ha decidit col·locar aquest tema en la centralitat
de la seva acció col·lectiva.
La salutació de la jornada va anar a càrrec de Vicky Castellanos, consellera comarcal de Dones i Gent Gran del Baix
Llobregat, que va realçar el paper del
moviment sindical per garantir l’èxit del
congrés. Durant la jornada vam gaudir
d’una excel·lent ponència de la doctora
i professora de Sociologia de la Universitat de Girona Cristina Sánchez Miret. En
la ponència va destacar la iniciativa de
la reforma horària i la necessitat de racionalitzar els nostres horaris i modificar
hàbits quotidians des d’un punt de vista
de millora de la nostra qualitat de vida i
laboral.

Atacar les bretxes
Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, va
apuntar la necessitat d’atacar les bretxes i
de participar en el moviment i en les plataformes feministes aportant-hi la nostra
visió, experiència, pràctiques i reivindicacions sociolaborals.
Per la seva banda, el secretari general de
la Unió Intercomarcal de CCOO del Baix
Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf,
Josep M. Romero, va tancar l’acte subratllant que és el moment de passar a l’acció,
de la negociació col·lectiva, dels plans
d’igualtat, de la necessitat d’avançar en
corresponsabilitat, de l’equiparació i de la
dignificació del treball domèstic, així com

de posar fi a la divisió sexual del treball i
de lluitar per les pensions dignes i sense
bretxes.
Som en un moment de transformació
d’aquesta situació d’injustícia estructural
i hem de remoure els obstacles culturals,
econòmics i polítics per avançar en igualtat. En aquest sentit, el sindicat ha d’estar
situat a l’avantguarda d’aquesta lluita.
La igualtat és el fil roig (també lila) que travessa la nostra història, és la lluita pel treball digne, pels drets socials, i tot plegat ha
de tenir una expressió en aquest congrés
comarcal de dones que ha de ser un bon
exemple de sororitat baixllobregatina. Per
nosaltres, no quedarà!
Mònica Alarcón

El sindicat millora el seu local de Vilafranca del Penedès
La Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia
i Garraf va organitzar, el passat 19 de setembre, un acte
d’inauguració de les noves instal·lacions reformades i millorades del local de CCOO a Vilafranca del Penedès. Aquest
local es troba a la plaça Penedès, s/n, i és la seu de CCOO
de l’Alt Penedès. A l’acte va participar el secretari general
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que va aprofitar per
fer una trobada amb l’actiu sindical del territori. Pacheco va
estar acompanyat pel secretari general de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, Josep
Maria Romero.
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CCOO forma part de l’Observatori
de l’Aigua de Terrassa
larà i es construiran propostes, a més
d’assessorar sobre la gestió del servei al
Govern de la ciutat.

Després de dos anys de pròrrogues, i de setanta-set anys de gestió privada del
servei d’aigua potable de Terrassa, el 22 de març del 2018 es va aprovar en el Ple
municipal la gestió pública d’aquest servei.
L’execució d’aquesta decisió comporta una sèrie de modificacions importants,
que van més enllà de la creació d’una empresa pública: Terrassa Cicle de l’Aigua,
EPEL. Cal crear estructures de govern i d’assessorament, tant internes com externes, per poder garantir la participació dels diferents actors, més enllà dels partits
polítics que en cada moment ocupin representació al consistori.
El 19 de juliol, en el Ple municipal, a més de l’aprovació del pressupost de l’EPEL,
es va aprovar el reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, òrgan assessor del Govern municipal, on CCOO estarà representada. En aquest espai es par-

Manteniment de les condicions
laborals
Aquest procés de canvi de gestió ha tingut un suport polític important (vint de
vint-i-set regidors i regidores), i també
hi ha tingut un paper important la Taula
de l’Aigua. És cert que a l’inici d’aquest
recorregut de dos anys, CCOO i el Comitè d’Empresa de MINA hem tingut
certs problemes i resistències a l’hora
de situar la conjugació de drets, els de
ciutadania i els laborals (fins i tot amb
persones teòricament aliades). Per a
nosaltres, un procés així no podia fer-se
de cap manera si suposava una pèrdua
de condicions laborals o d’ocupació. Finalment, i fruit de la mobilització i la negociació, hem aconseguit que aquesta
conjugació de drets sigui una realitat, i
que el 10 de desembre del 2018 s’obri
una nova etapa en la gestió del servei
d’aigua potable de Terrassa, més social
i més democràtica gràcies a la gestió
pública.

Passejada contra el canvi climàtic pel camí
fluvial del riu Congost el 20 d’octubre
El 20 d’octubre la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona organitza una passejada amb bici i també a peu pel camí fluvial del Congost. Aquesta és una
activitat de sensibilització que forma part del projecte europeu Life Clinomics, d’adaptació
al canvi climàtic, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la bona pràctica de moure’s a peu
o amb bicicleta per espais apropiats, com el camí fluvial del Congost, i de fer un apropament als valors naturals del Montseny i del Vallès, tot fomentant el turisme sostenible.
Tindrem la bona oportunitat de conèixer la recuperació dels marges del Congost, del seu
entorn natural per al gaudi social així com altres aspectes d’interès, com la visita a espais
històrics situats a prop del riu: el camp d’aviació de Rosanes, utilitzat per l’exèrcit de la
República i situat al pla de Llerona, i el refugi antiaeri de Montornès.
Les persones que hi vulguin participar han d’accedir al web bit.ly/passejada20oct, on trobaran el formulari d’inscripció. Podran triar si volen fer la passejada amb bicicleta o a peu.
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Temporers de la
fruita: continua la
precarietat

La campanya de la fruita d’enguany a les terres de Lleida va
començar arrossegant els problemes d’altres campanyes: els
allotjaments i les contractacions.
Pel que fa als allotjaments dels temporers, des de l’any 2013
les competències sobre les ajudes per a la rehabilitació dels
allotjaments són de la Generalitat i des de fa deu anys no es
rep cap tipus de subvenció.
Quant a les contractacions, enguany van augmentar les contractacions en origen gairebé un 50%. CCOO creu que primer
s’hauria d’esgotar la possibilitat de contractar treballadors i treballadores aturats de les llistes del SOC. Durant el desenvolupament de la campanya, però, les pedregades i les inclemències meteorològiques han fet que hi hagués menys fruita per
collir i, en conseqüència, menys feina i menys contractacions
de mà d’obra.
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Signat el nou Conveni
de comerç de Lleida
Al juny es va signar el Conveni de comerç de Lleida, que
CCOO valora de manera positiva, ja que hi ha aconseguit
introduir modificacions per millorar tant qüestions salarials
com socials sense que s’hagi retrocedit en cap assumpte.
Entre les millores introduïdes, en destaquem les següents:
- Els treballadors i treballadores contractats a temps
parcial tindran prioritat per incrementar la seva jornada o passar a temps complet.
- L’increment salarial és d’1,20% per a l’any 2018 i
d’1,30% per a l’any 2019, amb garantia de revisió
salarial segons l’IPC real.
- S’incrementen un 20% les dietes i un 5,5% el quilometratge.
- Es regula la possibilitat d’acumular el permís per lactància en 15 dies laborals.
- L’assegurança d’accidents passa, en cas de mort, de
20.330 a 24.000 euros i, en cas d’incapacitat absoluta, de 24.642 a 28.000 euros.

Acció informativa a Santa
Susanna

CCOO de Lleida ha vetllat perquè no es produís cap frau en la
contractació per part de les ETT i hem de dir que, a diferència
de la campanya de l’any passat, no hi ha hagut tantes irregularitats.
CCOO va demanar, a començament d’estiu, a la Inspecció de
Treball, celeritat i contundència en les denúncies interposades. I cal dir que no hi ha hagut tantes denúncies a la Inspecció de Treball en referència als allotjaments.
CCOO de Lleida creu, no obstant això, que no es pot baixar la
guàrdia en tots aquests aspectes i desitja que en la propera
campanya continuï la progressió positiva de les condicions laborals dels temporers i que hi hagi més allotjaments adequats
a totes les explotacions agràries.

La Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i
Osona, conjuntament amb el Sindicat Intercomarcal de Serveis
del territori, va organitzar una acció informativa, el passat 17 de
juliol a Santa Susanna. Al passeig Marítim d’aquesta localitat
es va instal·lar una carpa des de la qual es va oferir assessorament gratuït durant tot el matí. També es va oferir informació
d’interès sobre el sector hostaler així com sobre la campanya
de pensions posada en marxa per CCOO de Catalunya.
Aquesta acció formava part del projecte d’atenció a la precarietat de la unió així com de la campanya “#SummerWar” per
a la lluita contra la precarietat de la Federació de Serveis. La
seva finalitat era fer visible l’alta precarietat que es viu en el
sector turístic tot i el seu creixement econòmic durant els darrers anys.
juliol-setembre / 2018
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Accions per a la dignificació
del treball de la llar i les cures
El treball de la llar és un dels sectors amb una major incidència del treball informal i concentra un elevat nombre de dones immigrades, cosa que afegeix
elements de discriminació a la relació laboral a causa del desconeixement dels
seus drets laborals i, moltes vegades, de la irregularitat administrativa en què es
troben.
En els darrers anys, des de CCOO de Catalunya —i des de diverses administracions i entitats— s’ha reclamat la dignificació del sector. Entre aquestes reclamacions, volem destacar les actuacions fetes pel Consell Municipal d’Immigració (CMIB) de l’Ajuntament
de Barcelona i per la Taula d’Immigració i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. En
l’intern del sindicat, també s’ha fet un intens treball que afecta la Federació de Construcció i Serveis, la Secretaria de les Dones, la Secretaria de Política Territorial, Acció Social,
Barcelonès i Migracions, i el CITE per desenvolupar actuacions de dignificació del sector
del treball de la llar i que formen part del Pla d’acció contra la precarietat aprovat al
darrer congrés del sindicat.
Àmplia oferta formativa
Això s’ha concretat en la realització d’una àmplia oferta formativa sobre drets laborals i
coneixement de la societat catalana adreçada a treballadores de la llar en horaris adaptats a les seves necessitats, així com en l’obertura d’un punt d’informació per a aquestes
treballadores sobre la llei d’estrangeria i d’assessorament laboral bàsic. A més, al mes
de març, es va constituir el Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT,
format per nou entitats de treballadores de la llar estrangeres, a més d’UGT i CCOO de
Catalunya.

CCOO ha realizat una àmplia oferta formativa sobre drets laborals i coneixement de la societat catalana adreçada a
treballadores de la llar

Suport de l’Ajuntament de Barcelona
Totes aquestes actuacions formen part del projecte “Per la dignificació del treball de la
llar i les cures”, elaborat per CCOO de Catalunya i que rep el suport de l’Ajuntament de
Barcelona. El projecte té com a objectiu garantir un assessorament de qualitat en matèria d’estrangeria i sobre aspectes laborals per a les dones estrangeres que treballen al
sector. També vol promoure l’apoderament i la capacitat d’organització i incidència de
les treballadores de la llar. A més, cerca establir un model de col·laboració transversal
amb les entitats que agrupen treballadores de la llar i altres entitats implicades per
promoure l’equiparació de les condicions laborals del sector a les dels treballadors i treballadores del règim general. En definitiva, l’objectiu final és promoure l’apoderament
d’aquestes treballadores i fomentar la seva organització a l’hora de defensar els seus
drets laborals i de millorar les seves condicions laborals. Carles Bertran
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Bones
mesures
per millorar
el dret a
l’habitatge
digne
CCOO de Catalunya valora de manera
positiva les mesures aprovades recentment per l’Ajuntament de Barcelona,
que milloren el dret a un habitatge
digne mitjançant la destinació d’un
30% de les noves promocions a habitatge assequible.
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar un conjunt
d’actuacions en la línia d’ampliar la
promoció d’habitatge públic a la
ciutat arran d’una iniciativa de diverses entitats socials de la ciutat, a les
quals felicitem. Per al sindicat, aquestes decisions van en sintonia amb les
nostres demandes per redreçar una
greu situació de mancança de l’accés
al dret a l’habitatge digne, que afecta
una part important de la població.
L’habitatge ha de ser considerat un
dret fonamental bàsic i una prioritat per a totes les administracions si
realment volen desenvolupar accions
de xoc contra la precarietat social.
CCOO defensem una política que
garanteixi el dret a l’habitatge digne
i l’ús social garantint els recursos suficients per facilitar-ne l’accés, la dació
en pagament, l’increment del parc
d’habitatge públic de lloguer social,
la modificació legal de la normativa
que regula el lloguer i el foment de la
rehabilitació dels habitatges existents,
així com una necessària regulació del
mercat immobiliari que fomenti també aquestes situacions.

MACEDÒNIA
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LA FRASE Leonard Norman Cohen (Montreal, 1934 - Los Angeles, 2016). Va ser poeta, novel·lista i cantant.

Fins a la tercera setmana de setembre s’ha
pogut participar en la 6a campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció
Solidària (XAS). Els locals del sindicat habilitaven punts de recollida de material, que
serà distribuït a escoles públiques de barris i
municipis amb alt risc d’exclusió social: llapis,
gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color,
maquinetes, retoladors, estoigs, cinta adhesiva, quaderns, folis, llibretes i altre material
fungible.
La XAS és un instrument de CCOO per a la
solidaritat obrera, popular, progressista i laica, que ara ha buscat la sensibilització per
garantir a tots els nens i nenes l’oportunitat
de desenvolupar els seus estudis amb dignitat i igualtat.

SEGIS

Mor
l’historiador
i amic Josep
Fontana

A l’edat de 86 anys, el passat 28 d’agost
ens va deixar el gran historiador Josep
Fontana. CCOO de Catalunya lamenta
especialment la seva mort, ja que era un
gran col·laborador i un gran amic del sindicat. Fontana era membre del Consell
Assessor de l’Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya i president del jurat del Premi
Ángel Rozas, a la recerca en ciències socials per a investigadors i investigadores
novells, que cada any organitza la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya. Fontana ha aportat a la nostra
societat un valuós llegat intel·lectual per
comprendre la realitat que ens envolta
i donar-nos les eines per transformar-la
en una societat més justa i equitativa. Ha
estat un gran referent que ha destacat
pel seu compromís amb la defensa de la
democràcia i la justícia social, el seu sentit
crític i la seva independència. Ell ens va dir
que “el futur serà de la raó com a resultat
del treball i la lluita de tots plegats”.

COMIAT

6a campanya
de recollida
de material
escolar

RECONEIXEMENT

SOLIDARITAT

“De vegades un sap de quin costat ha d’estar simplement veient
aquells que estan de l’altre costat.”

Adeu a
l’històric
Josep Maria
Folch

Ha mort l’històric sindicalista de CCOO de
Catalunya, Josep Maria
Folch i Torres, amb 86
anys. Ell va formar part
dels tres-cents sindicalistes que van participar
a la històrica assemblea a l’església de Sant
Medir de Barcelona, el 20 de novembre
del 1964, que va significar la fundació del
nostre sindicat. Josep Maria Folch i Torres
va néixer a Barcelona el 1932. Casat i amb
dos fills, torner i mestre industrial, va organitzar des de la fàbrica Montesa una vaga
l’any 1962. Enllaç sindical al sindicat vertical del metall, va participar en la coordinació de les comissions obreres a Barcelona,
i va participar a l’assemblea fundacional a
l’església de Sant Medir el 20 novembre
del 1964. Mitjançant la JOC, va entrar en
contacte amb el moviment obrer i des
del 1959 es va organitzar al PSUC. La seva
militància el va portar a l’exili a França. Va
mantenir la seva militància al PSUC i a ICV
fins a la seva mort.

Alfons López & Pepe Gálvez
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