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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

Ni un conveni col·lectiu per sota dels 14.000 €
Repressió sindical: CCOO, l’enemic a batre
Continua la lluita per assegurar el futur del
sistema públic de pensions

CCOO, 40 anys sent
1a força sindical
de Catalunya

sumari
OCTUBRE-DESEMBRE 2018
ENTREVISTA

4-5

Carmen Juares: ”Les treballadores de la llar
tenen CCOO al darrere, que les assessora i les
acompanya, i no se senten soles encara que
estiguin aïllades”
REPRESSIÓ SINDICAL

6

CCOO, l’enemic a batre
DONES

8-9

25-N, un dels 365 dies per mobilitzar-nos per
una vida lliure de violències masclistes
CCOO assessora per reclamar la devolució de
l’IRPF de les prestacions per maternitat
SOSTENIBILITAT

13

CCOO aposta per una política energètica al servei
de les persones
MOBILITAT

15

Un informe de CCOO destapa totes les mancances de Rodalies de Catalunya
ELECCIONS SINDICALS

16-19

Guanyar les eleccions, guanyar el futur
CCOO, un sindicat construït per les persones
SECTOR

21-25

Mobilització contra les retallades al sistema
sanitari
El Govern de la Generalitat menysprea els seus
empleats i empleades públics
Ofensiva al sector tèxtil per deixar sense efectes
el pacte signat per la patronal i la UGT
TERRITORI

28-29

La FAPAC i CCOO del Baix Llobregat signen un conveni per desenvolupar tallers i conferències sobre
diversitat sexual LGTBI a escoles i famílies
CCOO proposa eliminar els referents franquistes
dels carrers de Sabadell

editorial
CCOO som el sindicat
majoritari de Catalunya
Les primeres eleccions sindicals van ser al 1978. Vam obtenir més del 50% de
la representativitat. Primer sindicat. La nostra voluntat és continuar sent-ho
demà i l’any que ve, i el segle que ve. Ara tenim a l’entorn del 42% dels delegats i les delegades.
La capacitat del sindicat per actuar com a contrapoder depèn de la seva grandària. Hem de ser grans per afiliació, grans per representació i grans en la mobilització. Som més útils si som més grans. Aconseguim més canvis, millors
salaris i millors polítiques públiques.
Per ser fort, el sindicat ha de ser gran. Per ser gran, ha de ser plural, divers, estès
al territori i estès a totes les formes de treball. I el sindicat ha de ser independent de qualsevol força política. Només es pot aconseguir fent sindicat de baix
a dalt, amb capacitat de decisió i negociació des de l’empresa. Deia Cipriano
García que la gent “vol el conveni a prop”. Per saber-ne el contingut i els equilibris. Per intervenir-hi. El lideratge de CCOO és fonamental en l’articulació de
la negociació col·lectiva. La negociació parteix de la proximitat, l’estratègia es
fa poderosa si és general.
A través dels 40 anys de les eleccions sindicals al nostre país, veiem com els
sectors més ben sindicats han anat acumulant millores. Les patronals han reaccionat amb la desagregació del treball i mecanismes de precarització. Per
això sempre trobem empreses i formes de treball no sindicades on hem de
tornar a començar, però no de zero, sinó amb la referència del treball fet. Cipriano García es va preocupar de la innovació sindical. Tenia molt interès a
documentar les accions, pròpies i d’altres sindicats, per aprendre’n, per tenir
base des d’on destil·lar nova estratègia per aconseguir les millores concretes a
cada empresa i en el conjunt de la classe treballadora. Formes de mobilització,
formes de negociació, estratègies… CCOO va ser primera força perquè va innovar. Ho seguirem sent, si innovem.
El lideratge de CCOO ha estat important per a la cohesió social, per a la democràcia, per a la unitat sindical i els valors generals del sindicalisme, per al desenvolupament de l’estat del benestar, per a la creació del sistema de pensions.
Sobretot, en la disputa de la riquesa generada mitjançant el treball.
Vam aconseguir més coses quan érem el 50%… Potser és una fita.
Totes les persones afiliades a CCOO tenim feina per fer a les eleccions sindicals.
Ànims! Montse Ros
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Ni un conveni
col·lectiu per sota
dels 14.000 €
A Catalunya, 269.700 persones
tenen ingressos salarials inferiors
als 14.000 € anuals
En el període 2008-2016, els salaris han sofert una forta devaluació,
que no es produeix de manera uniforme, sinó provocant un increment de la desigualtat salarial, que afecta de manera més intensa
els salaris més baixos i que estén el fenomen de la pobresa laboral.
El salari mitjà, el que cobren les persones treballadores que es
troben enmig dels salaris més alts i dels més baixos, ha patit un
descens del 14,1%, i el salari més freqüent, un descens del 18,8%.
En aquests anys, l’esforç sindical en la negociació col·lectiva ha
evitat un deteriorament més gran dels salaris en els convenis, i
això malgrat les reformes laborals, que han atacat la nostra capacitat de defensa en els convenis col·lectius i que n’han afavorit
la desaparició mitjançant l’eliminació de la seva ultraactivitat, la
seva inaplicació o la prioritat aplicativa del conveni d’empresa en
detriment del conveni sectorial, molts cops en situació de frau.
Revertir la reforma laboral
Ara és el moment de canviar la situació. Estem a punt d’arribar
a acords amb el Govern per revertir part de la reforma laboral i
assistim a un augment de l’activitat econòmica, amb la consolidació dels beneficis empresarials als nivells anteriors a la crisi. És
just que aquesta millora en la situació econòmica suposi ara una
millora substancial dels salaris que corregeixi l’actual tendència de
desequilibri entre salaris i capital.
La nova ofensiva salarial pels 14.000 € i la recuperació general dels
salaris té com a precedent l’esforç sindical en l’increment del salari
mínim interprofessional, amb l’acord dels 850 € per 14 pagues,
que va obrir l’expectativa d’increment de 900 € amb els pressupostos generals de l’Estat.
Finalment, amb l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva
(AENC) i l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), aconseguim
comprometre el salari mínim garantit de conveni col·lectiu de
14.000 € i l’increment salarial pactat del 3%, amb clàusula de revisió salarial, que ara hem de materialitzar conveni a conveni.
A Catalunya, 269.700 persones tenen ingressos salarials inferiors
als 14.000 € anuals (174.000 dones i 95.700 homes).

La lluita per incorporar als convenis el compromís dels 14.000 €
com a salari mínim de conveni i la dignificació salarial de totes les
persones treballadores i col·lectius professionals ha de suposar:
— Recuperar totalment les retallades retributives que van afectar
les persones empleades tant en la nostra funció pública com en
empreses i sectors afectats per retallades pressupostàries, i restablir, com en el recent acord general de la funció pública, el dret
a la negociació col·lectiva i a la defensa de les seves conquestes.
— Reduir la bretxa salarial de gènere, que té ja la dramàtica xifra
del 23,4% en salari anual. L’objectiu dels 14.000 € ha de beneficiar especialment els grups professionals pitjor remunerats i els
sectors amb nivells salarials més baixos, que acostumen a ser
activitats altament feminitzades.
— Erradicar definitivament les dobles escales salarials o els salaris
de nou ingrés, a fi de superar aquestes situacions de desigualtat que no tenen cap justificació i que afecten, majoritàriament, la gent jove treballadora.
— Lluitar contra la precarietat en l’ocupació i les condicions
d’ocupació; contra la contractació a temps parcial involuntària,
que moltes vegades es produeix en frau de llei i oculta jornades de treball més àmplies o completes, i contra la contractació temporal injustificada i en frau.
La contractació a temps parcial i temporal no para de créixer. Les
persones amb contracte temporal tenen ingressos salarials, de
mitjana, un 25% inferiors a les persones amb contracte indefinit.
Aquesta desigualtat afecta especialment dones i joves, que tenen
alts nivells de temporalitat i més ocupació a temps parcial.
La concertació és una eina fonamental per corregir les desigualtats i millorar les condicions de vida de la gent, però 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. Cristina Torre
octubre-desembre / 2018
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“Les treballadores de la llar
tenen CCOO al darrere, que
les assessora i les acompanya,
i no se senten soles encara
que estiguin aïllades”
CARMEN JUARES

és coordinadora de l’associació Mujeres Migrantes
Diversas i treballadora de la llar.

Hi ha milers de treballadores de
la llar, molta gent necessita aquest
servei essencial, però és un treball
ocult, invisible. Quines són les
condicions en les quals treballen?
La gran majoria de les dones de
l’associació Mujeres Migrantes Diversas
treballen com a internes. Són dones que
fa pocs anys que viuen a Catalunya, la
gran majoria no tenen papers encara
que la llei digui que al cap de tres anys
d’estar empadronada ja pots demanar
l’arrelament social. Tanmateix, has de
complir uns requisits i molta gent no
els pot reunir tots, ja que ha de fer dos
cursos de català de 45 hores i els mòduls
B i C de coneixement de drets laborals,
que són 15 hores més. Són dones que
treballen tancades. Ara treballem la formació amb el CITE de CCOO (la fem els
diumenges a la tarda). Això és possible
perquè la gent del CITE són persones
compromeses. Gràcies al fet que CCOO
obre les seves portes els diumenges a la
tarda, aquestes dones poden fer aquesta formació, si no seria molt complicat
per a elles. La majoria d’organitzacions
i fundacions que fan aquests cursos els
fan de dilluns a divendres. Les meves
companyes tenen molt interès a fer
aquest curs. No és veritat que les dones
siguin conformistes o no hi tinguin interès: està demostrat en aquests cursos,
que s’omplen de dones que els fan en
el poc temps lliure que tenen. Trebaoctubre-desembre / 2018

llar d’interna vol dir que una persona et
contracta, entre cometes, ja que no tens
papers la majoria de vegades, per estar
24 hores cuidant una persona amb dependència i fent tota la feina de la casa.
La majoria és per cuidar gent gran en
situació de gran dependència, dia i nit,
només surten dissabtes o diumenges, 9
o 10 hores. Estan tancades cuidant una
persona amb Alzheimer o demència, dediquen la vida a cuidar d’una altra persona i s’obliden de cuidar-se elles. Jo vaig
estar sis anys en aquesta situació. Altres
companyes i jo vam veure que la situació d’explotació era cada cop més dura
i per això vam crear la nostra associació.
Tenim companyes que cobren 800 euros
i s’han de comprar el menjar, algunes
han de pagar despeses (aigua, llum…), i
algunes famílies les humilien, amb amenaces verbals, físiques i, fins i tot, abusos
sexuals.
Moltes d’aquestes treballadores
provenen de Llatinoamèrica.
Perquè l’única veta de mercat que troben
és el treball de la llar. Són dones sense papers, i dins d’una casa ningú no sap si tens
papers o no, ja que tota la relació es fa de
portes endins. En una botiga, de cara al
públic, és més difícil que et donin feina en
aquestes condicions. Al mateix temps, la
població s’està envellint i hi ha una gran
demanda de treballadores de la llar. Cal
tenir en compte que una d’aquestes tre-

balladores cobra 800 euros i una plaça de
residència costa 2.200 euros, i amb una
llista d’espera de 6 anys amb 6.000 persones esperant. Una treballadora de la llar
cuida la persona gran, fa la neteja del pis,
s’encarrega de tot, fins i tot de cuidar el
gos. Conec algun cas en què la treballadora també va a casa de la filla, del net…
per un sou de 900 euros. És explotació
pura i dura.
Dins de les cases passa de tot, fins
i tot assetjament sexual. Manquen
eines per lluitar contra la precària
situació laboral d’aquestes treballadores, fins i tot que la Inspecció de
Treball també pugui entrar a les
cases on hi ha gent treballant.
Ens agradaria la dignificació del treball de
la llar i la cura. Cal posar fi a la figura de
la treballadora interna exercida per dones sense papers, amb por que les tornin
al seu país, ja que moltes arriben fugint
de la violència, de situacions molt dures.
Encara que la capacitat de resiliència
d’aquestes dones és immensa i s’adapten
a situacions extremes per la necessitat
de sobreviure, la situació d’explotació és
brutal. Recordem que aquestes persones
estan 24 hores en aquest espai, disponibles dia i nit. Aquestes dones acaben
tenint problemes d’insomni, problemes
d’autoestima, de manca de memòria, dolor, mal d’esquena, de maluc, d’espatlla,
problemes visuals, bucodentals… I un
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cop deixen de treballar en aquestes
condicions, els seus problemes canvien
totalment. A més, malgrat que treballen
en aquestes condicions moltes dones
acaben interioritzant els tractes desiguals
que es produeixen a les cases com a normals, i s’ho acaben creient fins al punt
que quan els fan un contracte de treball
no deixen aquesta feina. No volen la feina
anterior perquè hi estan malament, però
tenen por de sortir-ne encara que tinguin
papers. Ens diuen que només podem fer
aquestes feines i t’ho acabes creient. Jo
quan vaig tenir els papers vaig fer un grau
mitjà d’auxiliar d’infermeria per millorar la
meva situació; després, un grau superior
d’integració social i sempre vaig treure
unes notes brillants. I ara soc a la universitat també amb grans resultats. Has de
sortir d’aquell cercle per adonar-te que
vals molt més del que et diuen.
La vostra associació i moltes
altres, com CCOO, us heu unit per
reclamar la dignificació del treball de
la llar i demanar a l’Estat espanyol
que ratifiqui el Conveni 189 de l’OIT.
Ens agradaria la ratificació una vegada per
totes d’aquest Conveni 189 de l’OIT. Una
cop ratificat, però, cal crear mecanismes
per controlar i comprovar que, en efecte,
es milloren les condicions de les treballadores de la llar i les cures. Es pot signar,
però després s’ha de complir i comprovar
que es compleix, i cal fer-ho amb organismes independents, com sindicats o
les mateixes associacions. El problema és
en l’àmbit social, ja que la gent no veu la
feina de la llar i la cura com una feina valorada, sinó una feina que fan les dones
perquè sempre ho han fet i els toca, per
a la qual no cal ni formació ni res. Canviar
aquesta mentalitat és molt difícil. Encara
que obliguis a donar d’alta la treballadora
a la Seguretat Social o a fer-li un contracte, potser hi haurà molta gent que continuarà pensant, com ara, que no és una
feina. Cal sensibilitzar la societat —s’ha
de fer molta pedagogia— i cal fer formació gratuïta per a les treballadores de la
llar. Trobem institucions públiques com
Barcelona Activa, que està dirigida cap a
una població que ja té una formació alta.
Això està bé, però no es pot deixar fora les
treballadores de la llar o les persones que

no tenen estudis, com moltes de les meves companyes. La formació d’auxiliar de
geriatria són unes 300 hores, que costen
entre 600 i 1.000 euros, per a dones que
guanyen al mes 800 euros. L’Administració
s’hauria de fer càrrec d’això.
CCOO fa temps que imparteix
cursos de coneixements laborals i
socials per a treballadores de la llar,
que normalment es fan els diumenges perquè aquestes treballadores hi
puguin assistir. Com valores aquesta
formació?
La formació va molt bé per a les companyes, ja que accedeixen al coneixement i
després poden reivindicar els seus drets.
Surten del curs amb una altra perspectiva i fins i tot algunes acaben denunciant
la seva situació, i això és clau. Més enllà,
però, de la formació en si, cal destacar
el respecte de la gent de CCOO i el CITE:
respecte pel poc temps que tenen les
companyes, que només disposen dels
diumenges, i respecte per la nostra associació, ja que en cap moment s’imposa
res des del sindicat (ni idees ni criteris,
la relació es horitzontal). I, sobretot, cal
destacar la seva humanitat, adaptant-se
a les necessitats de les treballadores. Tenim una companya que només pot venir
al curs si porta el gos de la família amb
la qual treballa. Durant la formació aprofitem l’avinentesa per fer petites xerrades
sobre violència masclista, per sensibilitzar
les companyes sobre la manera com actuar davant d’aquest fet, ja que ens estan
matant aquí i a tot arreu. La gent del CITE,
amb més de 40 anys d’experiència i amb
molta formació, sempre accepta allò que
proposem. No s’imposa l’afiliació a CCOO,
però des de l’associació ja ens encarreguem de dir-ho.
Tu ets afiliada a CCOO. Quin valor
dones a estar afiliada al nostre
sindicat?
Jo em vaig afiliar el mes següent de
donar-me el permís de residència i ja
era una persona administrativament legal. Després de treballar com a interna
vaig passar a treballar a les residències
i em vaig trobar una explotació brutal.
De fet, en tot el que té a veure amb la
dependència, ja sigui internes o resi-
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dències, deu-n’hi-do el que et trobes…
Em vaig trobar amb un contracte que
no era del tot legal, vaig venir a CCOO i
m’hi vaig afiliar. És molt important quan
sents que tens algú darrere que defensa
els teus drets, t’assessora i et diu el que
toca fer. Quan fa tres anys vam començar
amb l’associació de Mujeres Migrantes
Diversas, ens trobàvem amb problemes
d’explotació laboral. Jo trucava a CCOO i
preguntava com es podia actuar, i alguna
vegada m’havien dit que no es podia fer
res amb persones que no tenen papers.
Això em deixava decebuda, però poc
després el sindicat es va adaptar a aquestes necessitats i es va adonar del potencial transformador que té el treball de la
llar, encara que siguin persones que no
tenen papers. I això em fa immensament
feliç, ja que ara amb el CITE de CCOO
moltes companyes van al sindicat i reben
un assessorament gratuït i decideixen
voluntàriament si volen continuar amb
la denúncia o no. Les que han continuat
amb la denúncia han guanyat el cas gràcies a CCOO. Ara truco i sempre rebo resposta del Carles o l’Ester del CITE, i això té
un gran valor. Aquestes dones estan aïllades, no tenen papers, amb les pors que
això comporta, amb una relació desigual
amb la família per a la qual treballen, i tenir CCOO com a suport és una garantia.
Elles saben que tenen algú al darrere que
les assessorarà i les acompanyarà davant
del jutge, davant de la família, no se senten soles, encara que estiguin aïllades.
I a més aquestes dones s’estan
organitzant…
Sí, a diverses organitzacions com la nostra, també Mujeres Pa’lante, Libélulas…
Hem vist un canvi enorme en les nostres
companyes. Van començar reivindicant
drets laborals i ara ja estem reivindicant
drets polítics, drets socials, feministes,
LGTBI… I aquesta transformació no tan
sols es dona en les persones individuals,
sinó també en els fills i les filles, que fins
i tot van amb elles a les reunions. És molt
important que coneguin els polítics i la
societat que els envolta. Elles decideixen,
però han de tenir la informació. És una
gran transformació social i CCOO s’ha
adonat de la importància que té aquest
col·lectiu. Emili Rey
octubre-desembre / 2018
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CCOO, l’enemic a batre
Els darrers mesos, hem vist com en empreses com Alliance Healthcare, la Clínica Sant Antoni, Burger King, SLM o Casa
Ametller han augmentat les coaccions,
les amenaces i els acomiadaments de
delegats i delegades de CCOO o cap a
treballadors i treballadores que es volien
presentar a les candidatures del sindicat.
Aquestes situacions volen reprimir l’acció
de CCOO a les empreses i de la gent que
en forma part, en el que s’ha transformat
en una repressió sindical intolerable que
està situant CCOO com l’enemic a batre per part d’una part de l’empresariat
d’aquest país.
A Alliance Healthcare, el conflicte amb
el col·lectiu de transportistes que treballen per a l’empresa com a autònoms
dependents ha fet que els dirigents de
la multinacional emprenguin represàlies
i acomiadin dos treballadors que havien
intentat organitzar-se per defensar els
seus drets. CCOO creiem que es tracta
d’una actuació del tot inacceptable en
una companyia que presumeix de la seva
política de responsabilitat social corporativa i exigim la readmissió dels acomiadats i un acord per regular les condicions
del col·lectiu de transportistes.
A la Clínica Sant Antoni han acomiadat
tres persones, entre les quals es troba un
delegat sindical de CCOO, que, a més, és
responsable d’Organització d’Acció Jove.
El sindicat va aconseguir un acord que
posava fi a la modificació substancial de
les condicions laborals de la plantilla, i
l’empresa, com a venjança, va acomiadarlos en un acte de repressió sindical que
atempta directament contra la llibertat
sindical i que és un cop directe a la nostra
organització. CCOO demanem la reincorporació del nostre delegat sindical i de les
altres dues persones acomiadades.
Burger King també ha castigat part de la
seva plantilla i els representants sindicals
que defensen el col·lectiu. A la província
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de Barcelona l’empresa ha acomiadat diverses persones i ha traslladat de centre de
treball prop de deu treballadors i treballadores només per haver demanat informació
sobre els seus drets. Burger King també s’ha apuntat a la persecució sindical i ha acomiadat un afiliat de CCOO a Madrid i a representants sindicals de CCOO de Madrid i
Guadalajara.
En paral·lel, a Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI (SLM), una subcontracta de
SEAT de Martorell, l’endemà de presentar una convocatòria de vaga, l’empresa va començar una campanya de persecució sindical: va obrir expedient a tres delegats de
CCOO i va acomiadar quatre treballadors amb l’objectiu de debilitar la representació de
CCOO a l’empresa i, fins i tot, d’eliminar-la.
A Casa Ametller, la cadena de supermercats que té la seva seu social a Olèrdola i basa
la seva imatge de marca en la proximitat i el respecte als productes naturals, van fer tot
el possible perquè CCOO no es pogués presentar a les eleccions sindicals. Així, nombrosos encarregats de botiga es van posar en contacte amb els candidats i candidates
de la llista del sindicat per indicar-los que ser de CCOO podia afectar la seva carrera professional o, fins i tot, provocar-los la pèrdua del lloc de treball. Amb aquestes amenaces
finalment la candidatura de CCOO no es va poder presentar.
Les coaccions i els acomiadaments que formen part d’aquesta campanya de persecució sindical contra CCOO són antidemocràtiques i atempten contra els drets i la llibertat
sindical de la gent treballadora. En els processos d’eleccions sindicals que tenim en els
propers mesos, aquests tipus d’empreses tindran davant la lluita i la pressió de CCOO.

Les coaccions i els acomiadaments que formen
part d’aquesta campanya de persecució sindical
contra CCOO són antidemocràtiques i atempten
contra els drets i la llibertat sindical de la gent
treballadora
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Balanç positiu
de la posada
en marxa del
WhatsApp de la
precarietat
Fa poc més de 4 mesos que vam posar en funcionament
l’anomenat WhatsApp de la precarietat, com una iniciativa més
per apropar CCOO a les persones en situació de precarietat laboral, perquè entenem que aquesta situació, que es pateix molt solitàriament, provoca molta debilitat per defensar els propis drets
i, en molts casos, també indefensió.
En aquest temps s’han rebut més de 2.000 missatges i hem atès
més de 700 persones en situació de precarietat laboral de diferents sectors. Des d’un punt de vista quantitatiu, no cal dir que
aquestes dades són molt positives: confirmen que la iniciativa
ha estat molt ben rebuda per molts treballadors i treballadores,
i ens permeten afirmar que aquesta eina ha estat utilitzada per
moltes persones que no s’havien posat en contacte anteriorment amb el sindicat.
El WhatsApp de la precarietat s’ha convertit, en aquest curt
període de temps, en una nova porta d’entrada a CCOO i, des
d’aquest punt de vista, ha apropat el sindicat allà on no és present o on aquesta presència és feble.
La desregulació de les relacions laborals i la pèrdua de drets provocada per les successives reformes laborals han donat com a
resultat un increment de la precarietat que nosaltres fa temps
que denunciem de manera sistemàtica, i que corroboren les
dades que ens proporciona l’Enquesta de població activa (EPA).
Si bé això és cert, també ho és que la feina dels milers de delegats i delegades de CCOO als centres de treball i en la negociació col·lectiva ens ha permès controlar i evitar els abusos que en
aquestes condicions es poden produir. Ara bé, cal tenir present
que el model de representació deixa moltes persones sense la
protecció sindical davant d’aquests abusos i aquesta situació es
veu agreujada pels alts índexs de temporalitat i de rotació en un
mateix lloc de treball en determinats sectors.
Aquestes situacions de precarietat que el nostre servei
d’assessorament i els nostres serveis jurídics ja fa temps que
atenen, perquè vulneren clarament els drets laborals, també les

689.586.414
El WhatsApp de la precarietat
s’ha convertit en una nova
porta d’entrada a CCOO i ha
apropat el sindicat allà on no és
present o on aquesta presència
és feble

hem vist en el WhatsApp: salaris per sota del que marca el conveni, jornades de treball interminables i no remunerades, treballadors i treballadores sense contracte laboral, acomiadaments
arbitraris, assetjament laboral, falsos autònoms, etc.
Per tant, en aquesta primera valoració, podem dir que el sindicat
és una mica més a prop de persones laboralment vulnerables.
Espai d’acollida sindical
Ara cal anar més enllà en aquest apropament, i és per això
que durant el mes de gener posarem en funcionament un espai d’acollida sindical per afavorir-lo. Una acollida per escoltar i
acompanyar els treballadors i treballadores, però, sobretot, per
mostrar que la millor manera de defensar els drets laborals és
organitzar-se per reclamar col·lectivament allò que ens pertany i
oferir allò que millor podem oferir: CCOO.
Carme Martínez Ruzafa
octubre-desembre / 2018
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DONES

L’Escola de Dones de CCOO reflexiona
sobre la construcció d’una societat
sense desigualtats i discriminació
gons les paraules de Rita Segato, com el
conjunt de processos vitals definits per
l’adquisició, la invenció i la interiorització
de poders que permeten a cada dona i a
cada col·lectiu de dones fer front a formes
d’opressió vigents a la seva vida.

L’espai de dones de la Biblioteca Francesca Bonnemaison va acollir el 31
d’octubre la XIII Escola de Dones de
CCOO de Catalunya.
Concebem l’Escola de Dones com un espai de relació, de reflexió i de proposta de
les dones de CCOO, i també com un espai
d’intercanvi amb el moviment feminista.
Enguany, l’eix de la trobada ha estat la llibertat i l’empoderament col·lectiu de les
dones com a elements clau per fer front a
les violències masclistes per construir tant
una societat sense desigualtats i discriminació de les dones com també un sindicat feminista.
Cal ressaltar que un dels temes més presents en les reflexions i els debats ha estat
l’important mobilització social del 8 de Març.
Un esclat multitudinari de denúncia i reivindicació que mostra que un món i una societat sense violències masclistes, per la llibertat de les dones, amb el dret al propi cos i a la
sexualitat, i que posi al centre les persones…
és possible. Les dones diem prou.
Llibertat i empoderament
Al llarg de la jornada va quedar palès que
CCOO fem nostres dos conceptes feministes clau i amb els quals convocàvem
l’escola: la llibertat i l’empoderament. La
llibertat, segons la definició de Fina Birulés, com la capacitat de desplaçar-se
físicament i simbòlicament de la norma
social i cultural predominant i socialment imposada. L’empoderament, seoctubre-desembre / 2018

Violència masclista
Al matí vam abordar diferents mirades sobre
la violència masclista, experiències i propostes feministes per fer-hi front, i, com cada
any, vam gaudir d’un espai per a l’intercanvi
entre les dones de CCOO en el qual van
quedar paleses l’experiència i la proposta
diversa i rica dins de CCOO per créixer i ampliar-nos amb llibertat i empoderades.
Com dèiem, l’escola també és un espai de
trobada i intercanvi amb els feminismes. Va
ser una oportunitat per intercanviar sabers i
propostes, tant a les sessions del matí com,
molt especialment, a la sessió de la tarda.
Enguany hi hem participat 120 dones,
a l’escola. Plena de gom a gom. Gràcies

a totes les companyes que hi han participat. Gràcies per compartir i créixer de
manera conjunta. Aquesta és una dada
que ens mostra que és un espai que val la
pena mantenir i potenciar.
Recollint les intervencions de la clausura,
que acostumen a ser el pulmó i l’oxigen
del futur, l’Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, va assenyalar que CCOO s’ha de
construir amb les dones i per a les dones, i
tenint clar que volem un sindicat feminista que faci valer les experiències i les propostes per a l’acció. Per la seva part, Javier
Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, va reconèixer, principalment,
el treball de les dones de CCOO per entendre i reconèixer l’organització sindical
que avui tenim, i va encoratjar que les dones de CCOO continuem amb força construint una organització que sigui capaç
de detectar, fer propostes i actuar davant
de les desigualtats laborals i socials de les
dones. Neus Moreno Sáenz

CCOO assessora per reclamar
la devolució de l’IRPF de les
prestacions per maternitat
El Tribunal Suprem va dictaminar, el passat
mes d’octubre, que les prestacions públiques de la Seguretat Social per maternitat,
percebudes per les dones treballadores
durant la baixa de setze setmanes després del naixement d’un fill, no s’havien
d’incloure en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
Immediatament, CCOO de Catalunya va establir un servei d’assessorament per a totes
aquelles afiliades interessades a reclamar

la devolució del que havien pagat injustament. A més, també va iniciar diverses gestions davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l’Agència Tributària per
conèixer els procediments que s’habilitarien
per complir la modificació de la llei.
Sense retenció de l’IRPF
Com a conseqüència de la sentència, a
les dones que estiguin cobrant o que comencin a cobrar la prestació de maternitat
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25-N, un dels 365 dies per mobilitzar-nos
per una vida lliure de violències masclistes
És cert que les violències formen, massa
sovint, part de la vida quotidiana de les
dones i de tota una societat com la nostra, que encara es rendeix davant les lògiques patriarcals i forma part d’un món
que encara és masclista.
Segons diverses fonts, al nostre país 1 de
cada 4 dones ha patit o pateix violència
masclista. Des del 2008, més de 100 dones han estat assassinades per parelles o
exparelles, i algunes víctimes han estat
també els seus fills i filles. En un any es
reben més de 13.000 denúncies de violència en l’àmbit de la parella i el sistema
judicial denega més del 50% de les ordres
de protecció que se sol·liciten.
Més de 1.000 homes de totes les edats
(de 10 a 65 anys) són denunciats anualment per delictes contra la llibertat sexual. El 4% de les dones de 18 a 70 anys a
Catalunya s’han vist obligades alguna vegada a deixar la feina remunerada a causa
de l’assetjament sexual a la feina.
Violència estructural
L’origen de la violència masclista és estructural. És l’exemple de conductes

d’ara en endavant, l’INSS no els farà la retenció de l’IRPF; a més, les que hagin rebut
la prestació en algun moment dels últims
quatre anys també tenen dret a la devolució de les quantitats ja retingudes.
En el moment d’escriure aquest article,
la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, acaba d’anunciar que el sistema per
reclamar l’IRPF pagat durant la baixa de
maternitat estarà disponible aviat i que
el ministeri treballa en un format homologable que resulti senzill i que no generi
desplaçaments, per fer fàcil el retorn dels
diners a aquelles mares que ho demanin.

de domini, control i abús de poder d’homes sobre dones, d’un model de feminitat
i masculinitat al servei d’aquestes finalitats, i d’uns fonaments culturals i econòmics
patriarcals que destrueixen vides, fan molt difícil —i, fins i tot, impossible— per a les
dones l’exercici de drets fonamentals i bloquegen o impedeixen, especialment, la nostra llibertat.
El context actual, després de la crisi, de polítiques d’austeritat i d’involució de drets,
posa sovint en relleu situacions de desigualtat i de discriminació per raó de sexe i de
gènere. La pressió econòmica, la precarietat laboral, el desmantellament de l’estat del
benestar, l’impacte de la pobresa i el creixement del risc d’exclusió social són un marc
afavoridor de les violències masclistes en forma d’assetjament sexual o per raó de sexe,
i de violència sexual, psicològica, física o econòmica.
Erradicar els masclismes a les institucions
El sistema ha quedat obsolet i ha evidenciat que és masclista. És urgent la perspectiva
de gènere i erradicar el masclisme, però ho és més fer-ho en totes aquelles institucions
que en un estat de dret han de garantir la seguretat, la llibertat i els drets de les dones.
Unes institucions que han d’obligar els seus professionals a formar-se en gènere. Unes
institucions que han de revisar les lleis i, si cal, concretar més i millor un seguit de delictes que pateixen les dones pel fet de ser dones. I, sobretot, cal un estat de dret que garanteixi la prevenció en forma d’educació no sexista de manera estructural i sistèmica.
Davant totes les violències masclistes analitzem, denunciem, ens mobilitzem, fem propostes d’acció política, sindical i feminista, i compartim esforços amb els feminismes
i tots aquells moviments socials que també sumen en aquest objectiu tan gran com
necessari.
Enguany, després del multitudinari 8 de Març, un nou 25 de Novembre ens insta a pensar quines són les estratègies més eficaces per accelerar el camí cap a una realitat lliure
de violències masclistes, perquè és urgent, perquè ens volem vives i lliures.
Alba Garcia

octubre-desembre / 2018
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POLÍTICA SOCIAL

Continua la lluita per assegurar el
futur del sistema públic de pensions
El context polític ha situat, a la tornada de l’estiu, dos elements
que suposen, d’entrada, un salt qualitatiu pel que fa al nostre
sistema de pensions. L’avenç realitzat, a finals de setembre, a la
mesa del Pacte de Toledo, i l’acord pressupostari signat el passat
10 d’octubre per PSOE i Unidos Podemos recuperen la revaloració de les pensions en funció de l’IPC, una de les dues demandes centrals de les reivindicacions de CCOO de Catalunya, que
ha encapçalat bona part de les mobilitzacions d’una important
majoria social. Tanmateix falta encara que aquest nou consens
polític, que revifa l’esperit que va pretendre ensorrar el PP amb la
seva reforma del 2013, es formalitzi mitjançant l’aprovació d’un
decret llei, fins i tot abans d’una aprovació dels pressupostos que
presenta incerteses evidents. La recuperació de l’acord entre els
partits polítics és una qüestió prou rellevant com per no fiar-la
a una agenda electoral amb importants fites al llarg del proper
any. La suficiència de les pensions, que avui afecta prop d’1,7 milions de persones a Catalunya, 9,5 milions a l’Estat, no pot restar
supeditada a qüestions de conjuntura política, sinó que ha de
beneficiar-se d’una estratègia consensuada a llarg termini, que
permeti fer front amb garanties als importants reptes existents.
Desactivant la destrossa del PP
Desactivar els canvis estructurals introduïts per la reforma del
2013, i fer-ho abans de la propera convocatòria electoral, suposa una prioritat que ens interpel·la a no baixar la guàrdia i ens
convida a romandre mobilitzats fins que no revertim la reforma
del PP i gaudim de l’empara i de les garanties d’un nou marc
legislatiu que faci realitat l’acord assolit pels partits. Aquest marc
haurà d’assegurar la suficiència de les pensions, però caldrà també que posi els fonaments per assegurar la solidesa i l’estabilitat
del sistema al llarg de les properes dècades. Derogar el factor de
sostenibilitat introduït pel PP amb la llei del 2013 i estendre el
consens polític des de la revaloració segons l’IPC a la millora dels
ingressos del sistema suposen el principal repte per garantir la
suficiència de les pensions per a aquelles persones que ja les reben avui, però també per a totes aquelles que s’han d’incorporar
al sistema al llarg dels propers anys. En aquest sentit, no ens
podem donar per satisfets ni amb les referències a l’aposta per
l’equilibri financer de l’acord pressupostari PSOE-Podemos ni
tampoc amb les formulacions, encara massa genèriques, del
Pacte de Toledo.
Un dret, no un privilegi
Pel que fa al model de pensions, a CCOO sabem que la lluita
reivindicativa no pot aturar-se, com tampoc no ho pot fer la capacitat de proposta. Els darrers mesos hem debatut, mitjançant
octubre-desembre / 2018

Hem de garantir que els
ingressos per les rendes del
treball reverteixin, amb tot el
seu potencial, en la qualitat de
les pensions

la campanya “Treball de qualitat. Pensions dignes. Un dret, no
un privilegi”, tota una bateria d’accions per reforçar el sistema
de pensions i que podem resumir en tres eixos centrals. El primer eix no pot ser cap altre que el mercat de treball, que s’ha
vist sacsejat al llarg de la crisi, primer en termes de pèrdua de
llocs de treball, i després, en una forta davallada de la qualitat de
l’ocupació. La devaluació salarial com a instrument d’ajust intern
per guanyar, suposadament, competitivitat, ha passat factura.
I ho ha fet no tan sols mitjançant la minva de les cotitzacions
de feines cada vegada més precàries, sinó també pel que fa
als ingressos fiscals, que tenen en les rendes del treball la seva
primera font. La millora de la qualitat de l’ocupació, començant
pels salaris, comporta, així, la millor garantia per a la sostenibilitat
del sistema de pensions. En aquest sentit, l’aprovació de l’AIC i
l’AENC, que proposen un salari de conveni per sobre dels 14.000
euros, comporta una fita extraordinària que ara hem de materialitzar en la negociació col·lectiva. Lluitar pel salari propi és lluitar
per la seguretat i la qualitat de vida de totes i tots, i, si bé els
plans de xoc del Govern contra la temporalitat i la parcialitat són
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Continua la mobilització en
defensa de les pensions

iniciatives importants que s’han d’aprofundir i estendre, no hi ha
millor garantia per donar estabilitat al sistema del benestar que
l’organització i l’acció sindical dels treballadors i treballadores,
ni major urgència que la de revertir una reforma laboral que ha
esdevingut profundament regressiva en termes de cohesió i de
progrés social.
D’altra banda, hem de garantir que els ingressos per les rendes
del treball reverteixin, amb tot el seu potencial, en la qualitat de
les pensions. Així, s’ha de passar pàgina de la fase de bonificacions que pretenen promoure l’ocupació al cost de reduir les
cotitzacions i avançar pel que fa a treure els límits de les bases
màximes de cotització. Avui hi ha 5 milions de persones que cotitzen per sota del que guanyen realment, de les quals una bona
part són autònoms i autònomes, però entre les quals també hi
ha 1.200.000 treballadors i treballadores amb salaris per sobre
dels 45.600 euros.
Finalment, els propers anys s’hauran de complementar els ingressos per cotització amb aportacions pressupostàries per part
de l’Estat. En un sistema de repartiment com el nostre és clau
que les persones que avui ingressen les seves cotitzacions al sistema tinguin la confiança que el dia de demà podran gaudir de

les seves pensions també. En espera que el mercat de treball es
normalitzi i que la productivitat es traslladi no tan sols als salaris,
sinó també al sistema del benestar, l’Estat haurà de participar,
mitjançant els pressupostos, en el finançament del sistema de
pensions, i fer-ho amb plena transparència, deixant de banda
el subterfugi comptable dels préstecs a la caixa de la Seguretat
Social. La lluita de les pensions no s’acabarà ni amb un pacte
pressupostari ni tampoc amb un acord informal a la mesa del
Pacte de Toledo. Calen lleis que li donin estabilitat i que reforcin
la confiança de totes les persones que participem al sistema. Fins
que no les tinguem haurem de continuar lluitant i reivindicant
per garantir la sostenibilitat d’un sistema de pensions que sigui
realment just, equilibrat i solidari!

Positiu acord de bases del reglament de la
Llei de la renda garantida de ciutadania, que
facilita l’accés a més sol·licitants
El sindicat valora positivament l’esforç col·lectiu per aconseguir el consens en l’acord de bases del reglament de la
Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, al qual
es va arribar el passat 28 de setembre en la Comissió de
Govern, que té representants d’organitzacions sindicals,
empresarials, entitats socials i administracions.
L’acord té l’objectiu principal de permetre la tramitació legal
del reglament tan ràpidament com sigui possible i fer efectius
tots els processos que farà possible el reglament de la manera més justa i inclusiva possible. La proposta d’esborrany ofe-

reix una millor interpretació de la redacció originària de la llei
i amplia les bases de les condicions de sol·licitud per fer-la,
així, més accessible a les persones que la necessiten.
L’elevat nombre de sol·licituds denegades segueix deixant
en evidència les mancances en la gestió administrativa i
la desinformació a la qual es veuen sotmeses les persones
sol·licitants. És per això que, al marge de la bona notícia,
CCOO entén que cal continuar treballant per acabar de
desenvolupar l’acord i perquè l’aplicació de la renda es
faci de manera real i pràctica.
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OCUPACIÓ

La millora del mercat de treball es
basa en feina de baixa qualitat
A finals d’octubre vam conèixer les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) per al tercer trimestre del 2018 i, si bé és cert
que ha baixat el nombre de persones aturades a Catalunya,
aquesta millora no és suficient.
Al nostre país, la reducció del nombre de persones aturades ha
estat d’un 6,6% respecte del trimestre anterior: hi ha 28.300 aturats i aturades menys, que deixen el total en 403.700 persones
sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades és de 3.326.000,
amb una taxa d’atur del 14,6%. A Catalunya, la taxa d’atur se situa
en un 10,6%, 0,8 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 1,9 punts percentuals menys que el 2017. La taxa d’atur
femenina (10,8%) segueix sent superior a la masculina (10,5%).
En un any, l’atur s’ha reduït en 71.900 persones, una caiguda del
15,1%, cosa que suposa aproximadament 23.000 homes i 49.000
dones menys a l’atur.
Taxes d’ocupació baixes
Pel que fa a les dades de població ocupada, aquest tercer trimestre del 2018 l’ocupació ha augmentat en 33.500 persones
respecte del trimestre anterior, un 1%. En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 77.300 persones, un 2,3%. A Catalunya, la taxa d’ocupació queda en el 54,7%, cosa que representa
0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior i 0,6 més que
l’any 2017.
Observem que l’ocupació té una evolució positiva, però en realitat seguim tenint unes taxes, tant d’activitat com d’ocupació,
molt baixes. A més, són les dones les que estan més allunyades
del mercat de treball i les que pateixen més temporalitat i parcialitat.
Si fem una anàlisi per províncies, veiem que, el tercer trimestre
del 2018, Tarragona és la demarcació amb la taxa d’atur més elevada, un 14,8%; després la segueixen Barcelona (10,5%), Lleida
(10,1%) i Girona (9,3%).
Augmenta la contractació temporal
Pel que fa a la contractació i al tipus de jornada, ha crescut tant el
nombre de persones assalariades amb contracte indefinit, concretament en 42.900 persones respecte d’ara fa un any (un 2%
més), com de les que tenen contracte temporal, 39.400 persones més (un 6,4%).
Ara bé, una de les dades més negatives d’aquesta EPA és la temporalitat. Globalment la taxa de temporalitat ha augmentat fins
a un considerable 23%. Insistim que les dones són les que pateixen la temporalitat de manera més acusada (23,4%).
octubre-desembre / 2018

I sobre parcialitat, es constata que la xifra de persones que treballen a jornada parcial s’ha reduït en 11.700 (2,5% menys) i les
que treballen a jornada completa s’incrementen en 89.100 (3,1%
d’augment) respecte de l’any 2017. Tot i això, la taxa de parcialitat se situa en un 13,3%, però amb una distància de gairebé
14 punts percentuals entre homes i dones, en detriment d’elles.
En general, aquesta EPA podria interpretar-se com una gran millora del nostre mercat de treball. En realitat, però, descobrim que la
baixa qualitat de l’ocupació creada o les discriminacions que pateixen les dones treballadores ens mostren un panorama insuficient.
Propostes del sindicat
CCOO continua plantejant una sèrie d’idees i propostes per capgirar aquesta situació. Cal traslladar als convenis col·lectius mesures de l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC) i de l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Hi ha d’haver més
i millors polítiques d’igualtat per reduir la
gran bretxa salarial entre homes i dones, i
és necessari derogar la reforma laboral per
garantir drets i combatre la precarietat.
El sindicat també considera que s’ha
de lluitar contra el frau en l’ús
dels contractes temporals
i eliminar el contracte
indefinit de suport a
les persones emprenedores. Finalment, insta
les empreses a generar
ocupació estable, amb
drets i condicions laborals dignes, per contribuir a formar un
nou sistema productiu basat en la
qualitat, la innovació i la competitivitat.

Són les dones les que estan
més allunyades del mercat de
treball i les que pateixen més
temporalitat i parcialitat
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CCOO aposta per una política
energètica al servei de les persones
És necessari fer un canvi en la política energètica,
fent una transició cap a un nou model productiu i
una economia baixa en carboni, basada en energies
netes i renovables

Les polítiques energètiques tenen un paper central sobre les condicions de vida de les
persones des de moltíssims punts de vista, sobretot les qüestions més directes, com
el cost de l’energia i la manera com aquest cost afecta la capacitat d’accés als subministraments energètics bàsics de les persones. És per això que les polítiques energètiques han d’estar adreçades a garantir que cap persona pateixi pobresa energètica i, en
aquest sentit, des de CCOO de Catalunya hem fet propostes, de manera reiterada, a la
modificació dels abonaments socials i els seus requisits d’accés, així com a la necessitat
d’establir un canvi en la determinació del preu de l’energia, amb un procés d’auditoria
del cost de producció que garanteixi els “beneficis caiguts del cel”. Cal determinar una
combinació elèctrica que estigui basada en energies netes i renovables, i que no depengui de manera majoritària dels combustibles fòssils, per evitar les variacions del seu
preu com a conseqüència de la inflació del mercat en relació amb les matèries primeres
i la seva obtenció. I és que la variació dels preus dels combustibles fòssils al mercat
afecta de manera directa el cost de producció de l’energia i, per tant, al preu final que
paguem les persones consumidores.
Hem de tenir en compte que Catalunya té una dependència energètica de més del
90%, és a dir, importem la major part de les matèries primeres necessàries per produir
energia, cosa que ens fa altament deficitaris en termes energètics i empitjora de manera important la balança comercial i la competitivitat de les empreses, especialment la
d’aquelles que fan un ús intensiu de l’energia.

Efectes sobre l’ocupació
La qüestió de la competitivitat és també
un factor a tenir en compte des del punt
de vista social, ja que produeix efectes
negatius per al nostre teixit productiu en
termes econòmics, que es poden veure
reflectits sobre l’ocupació en termes de
quantitat i qualitat. Sobre aquesta qüestió hem vist diversos casos arreu del territori, com el cas d’Alcoa a Galícia, on,
una vegada més, les empreses després
d’acumular beneficis pretenen fer pagar,
amb acomiadaments als treballadors i
treballadores, la seva poca visió estratègica empresarial.
Transició justa
Tenint en compte tot el que plantejàvem,
és necessari fer un canvi en la política
energètica, fent una transició cap a un
nou model productiu i una economia
baixa en carboni, basada en energies netes i renovables, que sigui circular i surti
de les lògiques dels residus convertintlos en recursos per al següent cicle productiu. Aquest canvi de model productiu cap a una economia més sostenible
i eficient el fa també més competitiu en
una Europa que, fruit de la contaminació,
la lluita contra l’innegable canvi climàtic
i els objectius de desenvolupament sostenible, se sotmetrà a fortes restriccions a
l’emissió de gasos contaminants.
Aquest procés de “transició justa” d’un
model cap a una economia baixa en carboni necessitarà molta pedagogia i és
la nostra responsabilitat que tingui en
compte totes les persones, especialment
aquelles que pateixen més dificultats.
Sens dubte, però, és també una oportunitat, ja que aquesta transició ha de ser
generadora de molts llocs de treball qualificats, estables i que han de convertir-se
en ocupació de qualitat.
Carlos del Barrio
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DRET LABORAL I SINDICAL

Les dones, protagonistes
de les 2es Jornades
Jurídiques del sindicat
Els dies 8 i 9 de novembre es van celebrar les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical, amb un gran èxit d’assistència.
Aquest any, igual que l’any anterior, també es van centrar en la
precarietat laboral, però fent incidència en la discriminació i la
desigualtat, i, sobretot, en la manera com afecten les dones treballadores i el mercat de treball. Les jornades volien evidenciar
que la dona té un paper molt important en el món jurídic i també en el món sindical. Per aquest motiu, totes les ponències van
ser a càrrec de dones, totes elles expertes en matèries d’interès
laboral i sindical.
Intervencions d’alt nivell
Va intervenir, en primer lloc, la catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Carolina Gala, que va parlar sobre
la incidència del temps parcial com un element de precarietat
per a la dona treballadora. Posteriorment, Sarai Rodríguez, professora de la Universitat de La Laguna va parlar de la corresponsabilitat com un factor determinant per aconseguir la igualtat
efectiva, i la companya Maite Lagunas va donar la visió sindical
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i va comentar la problemàtica real a les empreses del comerç.
A la sessió de la tarda, moderada per la magistrada del Jutjat
Social 5 de Barcelona, Mar Serna, la magistrada del Jutjat Social
3 de Granollers, Adoración Jiménez, va fer una ponència sobre
jutjar amb perspectiva de gènere com a mètode jurídic que cal
aprofundir. Seguidament, es va fer una taula de caire sindical,
amb la participació de les diferents associacions empresarials i
els sindicats, que van parlar sobre les dificultats que es troben en
la negociació col·lectiva.
El divendres, últim dia de les jornades, va intervenir la magistrada
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Macarena Martínez, amb una ponència magistral sobre la desigualtat retributiva.
Seguidament, la magistrada del Tribunal Suprem Lourdes Arastey va fer una altra ponència magistral sobre discriminació i doble escala salarial. Amb la cloenda, a càrrec del secretari general,
Javier Pacheco, i amb l’entrega del Premi Josep Devesa al millor
treball jurídic, a càrrec del catedràtic de la UAB Eduardo Rojo, es
va posar punt i final a una jornada de gran nivell i qualitat jurídica
que es repetirà l’any vinent. Jonathan Gallego
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Un informe de CCOO destapa
totes les mancances de
Rodalies de Catalunya
CCOO ha presentat l’informe “Rodalies de Catalunya: un tren per
a la classe treballadora”, que inclou dades sobre l’evolució de les
inversions, el personal del sector, la situació del manteniment
dels trens i de les infraestructures, l’evolució de les incidències i
les propostes de CCOO per millorar el servei ferroviari.
Els trens de Rodalies són un dels principals sistemes de transport
públic a Catalunya, ja que l’any 2017 van transportar més de 150
milions de viatgers i viatgeres, i la seva ocupació augmenta entre
un 3% i un 4% cada any.
Un 92% dels viatges que es fan amb tren a Catalunya són en Rodalies, el ferrocarril que utilitzen els treballadors i treballadores.
El 8% restant, en alta velocitat (AVE). Les inversions dels darrers
anys haurien d’adequar-se a aquestes dades, però són inversament proporcionals, ja que el 75% dels diners es destinen a l’AVE
i només el 25% van a parar a Rodalies.
Els diferents governs han anat privatitzant el transport ferroviari
lentament i apartant-lo de les empreses públiques existents, fet
que ha provocat un augment de la precarietat de la plantilla i la
disminució de la qualitat del servei.
Manca d’inversions
A més, de les inversions previstes en el Pla de Rodalies 20082015, que eren uns 4.000 milions d’euros, només se n’han invertit 480, cosa que ha provocat un augment de les incidències, els
retards i la supressió de trens. A més, hi ha dèficits històrics en
infraestructures, com la construcció d’un nou túnel per travessar
Barcelona o el desdoblament de la línia entre Montcada i Vic.
La plantilla del Grup Renfe ADIF s’ha reduït en 1.286 persones
a Catalunya entre els anys 1999 i 2017. Cada any es produeixen
més de 300 agressions als treballadors i treballadores dels serveis
ferroviaris de Catalunya, que pateixen atacs verbals i físics.
Rodalies de Barcelona només té 20 de les 134 estacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i 266 vehicles ferroviaris que tenen entre 14 i 25 anys d’antiguitat i que pateixen
nombroses avaries. Les catenàries i les vies també provoquen
incidències per culpa de la falta de recursos humans, tècnics i
materials. La precarietat dels nous contractes amb empreses externes, que tenen personal poc format i amb jornades de treball
molt llargues, tampoc ajuda.

La plantilla del Grup Renfe ADIF s’ha
reduït en 1.286 persones a Catalunya
entre els anys 1999 i 2017
Davant d’aquesta situació CCOO de Catalunya proposa enfortir
el paper del sector públic a les empreses de transport i infraestructures ferroviàries i recuperar les inversions necessàries per
millorar la capacitat i la qualitat del servei actual. A més, també
cal revertir les externalitzacions, augmentar els llocs de treball i
millorar les condicions laborals.
És important integrar Rodalies a les respectives autoritats del
Transport Metropolità i iniciar-ne el funcionament també a Lleida. A més, també cal desenvolupar la implantació de la T-Mobilitat superant les limitacions actuals i bonificant els usuaris i
usuàries més habituals i garantint la participació sindical en el
desenvolupament del model ferroviari.
Lleida també existeix
A Lleida el sistema de Rodalies no està en funcionament tot i
que a l’àrea d’influència de la ciutat hi ha una xarxa ferroviària
convencional molt àmplia. En la majoria dels casos està infrautilitzada i no cobreix les necessitats de mobilitat de la població. És
per això que la posada en funcionament del nucli de Rodalies de
Lleida és una de les propostes importants que fa CCOO, a banda
de fer les inversions compromeses per les diferents administracions i accelerar l’execució del Pla de Rodalies de Catalunya.
Aquest projecte contribuiria notablement a facilitar les necessitats de mobilitat per ferrocarril de les persones en l’àrea
d’influència de Lleida, tant des del punt de vista socioeconòmic
com ambiental, i facilitaria la vertebració del territori.
octubre-desembre / 2018
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ELECCIONS SINDICALS

Guanyar les eleccions,
guanyar el futur
CCOO, 40 anys com a primera força sindical de Catalunya

El 2019 es concentra l’elecció de comitès, delegats i delegades, i juntes de personal en una gran part de les empreses.
Seran la prova de foc en què les treballadores i els treballadors ens juguem el futur. En un nou món, amb uns nous
models d’empresa, on el sindicalisme corporatiu i subsidiari
de la política ha esdevingut obsolet, les candidatures de
CCOO construeixen en la proximitat un sindicalisme català,
solidari i independent que està donant resposta útil i efectiva davant dels canvis. Davant la temptació de tancar-nos
defensivament en l’egoisme corporatiu, CCOO proposem
mirar els reptes de cara i unir-nos per fer-hi front.
Acaben de complir-se 40 anys des de les primeres eleccions
sindicals democràtiques, 40 anys en què de manera ininterrompuda CCOO ha estat la primera força sindical a Catalunya. En
aquest període hem vist com els partits polítics dominants s’han
repartit la influència en les administracions, els mitjans de comunicació, la universitat o, fins i tot, el poder judicial. La gran excepció a aquesta dinàmica invasiva ha estat el món sindical. Les
treballadores i els treballadors hem preservat la nostra autonomia a l’hora d’organitzar-nos i negociar les nostres condicions de
treball a través de CCOO. En un país on l’associació dels poders
polítics amb els poders econòmics és tan forta, aquesta independència ha estat clau per mantenir una veu pròpia respecte
de les empreses, tot i els intents que s’han fet des del món patronal per alterar el mapa sindical. Només un sindicat totalment
autònom pot haver aconseguit aquests dies la readmissió a Burger King dels treballadors i les treballadores acomiadats com a
represàlia per la seva activitat sindical. I només una força sindical
plenament independent pot estar impulsant que milers i milers
de treballadors i treballadores del sector de les càrnies deixin de
ser contractats fraudulentament com a autònoms i vegin reconeguda la seva relació laboral.
Que l’hegemonia sindical a Catalunya la tingui el sindicalisme
independent dels poders polítics i econòmics és clau també perquè pugui unir solidàriament les treballadores i els treballadors.
Solidaritat vol dir construir una causa comuna, és el que anomenem ser sindicat de classe. Els treballadors i les treballadores que
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votem i ens afiliem a CCOO hem decidit que la nostra solidaritat
superi les fronteres de les diferents realitats professionals, de sector econòmic o ideològiques. Avui els treballadors i treballadores del lleure educatiu, per exemple, estan organitzats i tenen
conveni col·lectiu gràcies al fet que els representants sindicals
de CCOO a les escoles no van limitar la seva acció als treballa-
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Els treballadors i les treballadores
que votem i ens afiliem a CCOO
hem decidit que la nostra solidaritat
superi les fronteres de les diferents
realitats professionals, de sector
econòmic o ideològiques

dors i les treballadores directes, sinó que van organitzar també
els de les empreses que gestionaven els menjadors escolars i la
resta d’activitats auxiliars. La recent equiparació entre metges
de primària i d’hospital de la sanitat concertada és un altre bon
exemple dels fruits d’un sindicalisme que practica la solidaritat
sense fronteres, davant la inoperància dels sindicats corporatius.
Només mitjançant un sindicat de classe es poden estendre les
millores a tots els sectors i empreses, tal com hem aconseguit
amb els acords generals del 2019, que marquen un increment
salarial del 3% i un salari mínim de 14.000 euros, que ara estem
traslladant als convenis.
Dimensió nacional del sindicat
Aquesta capacitat de lligar la reivindicació de les condicions més
pròpies a la consecució de millores generals constitueix la dimensió nacional del sindicat. CCOO és el sindicat hegemònic perquè
fa l’esforç d’organitzar no només les grans empreses dels àmbits
metropolitans, sinó també els centres de treball més petits del
conjunt del territori. Aquesta tasca és essencial perquè no existeixi
cap zona descoberta que pugui ser aprofitada per l’explotació laboral i per tensar a la baixa les condicions de la resta. En organitzarnos en un sindicat obert a tothom podem incidir més enllà de les
empreses en aquelles polítiques generals que ens afecten directament. En els darrers temps, aquesta acció ha donat fruits, com
l’increment del salari mínim interprofessional, l’establiment d’una

renda garantida de ciutadania per a les persones amb ingressos
més insuficients o la garantia del sistema públic de pensions per a
les generacions futures. Ser sindicat nacional vol dir organitzar-nos
com a gent del treball: dones i homes que actuem junts al marge
d’on van néixer els nostres pares, quina llengua parlem a casa o
si resem a algun déu. És units que tenim la força per construir els
drets que són la base de la comunitat i del país.
Sindicat independent i de classe
Un sindicalisme independent, de classe i nacional ha predominat aquests 40 anys a Catalunya mitjançant CCOO en la mesura
que ha estat un instrument útil. La tendència que veiem al món
és que el poder econòmic i polític cada cop es concentra més en
menys persones. Les empreses es fragmenten en unitats laborals
cada cop més petites que abusen de la subcontractació, però les
empreses reals són cada cop més grans i sovint han trencat el
seu vincle amb el país i el territori, no assumeixen la seva responsabilitat amb l’entorn on fan negoci. Només un sindicat nacional
pot construir els ancoratges socials que permetin que la riquesa
que genera el treball reverteixi en la societat. Només un sindicat
independent servirà perquè les persones puguem fer-nos valdre
i protegir-nos de les decisions unilaterals de les empreses. Només un sindicat de classe podrà organitzar-nos més enllà de les
noves barreres empresarials i laborals per actuar unitàriament.
Andrés Querol Muñoz
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CCOO, un sindicat
construït per les persones
Des de les primeres eleccions sindicals en l’era democràtica, l’any 1978, CCOO ha estat el sindicat més votat pels treballadors i treballadores. Parlem amb alguns dels delegats i delegades que han participat en les nostres candidatures al
llarg de diferents processos electorals.

1978
Juan Miguel García, Juanito
INDÚSTRIA
Dintre de l’empresa Motor Ibérica
(després Nissan), en Juanito
ha estat un referent. Ell era
un dels delegats que, infiltrant-se en el sindicat vertical franquista, va aconseguir escalar posicions
per poder-se presentar, en
el moment de la legalització
dels sindicats amb la democràcia,
com a representant legal dels treballadors i treballadores.
Sempre ha intentat lluitar pels drets laborals,
sense descuidar la situació política per canviar a millor la societat.
Del seu discurs es desprèn com ha estat partidari de simultaniejar la negociació amb la pressió, dues vies per aconseguir grans
objectius. De fet, la seva manera de fer sindicalisme ha estat anar
fent de mica en mica per arribar lluny.
Afiliat a CCOO des dels disset anys, sempre ha estat al sindicat
perquè li agrada el seu enfocament realista dels problemes —
criticant els qui opten per vies radicals— per tal d’aconseguir
bones solucions i acords per a la classe treballadora.

1998
Gemma Gelpí
SERVEIS
El 1998, la Gemma va participar en la creació del primer comitè a
CCOO del sector del contact center (abans telemàrqueting).
Tant a la seva empresa com en el sector, des de sempre, han
guanyat les candidatures de CCOO. Això té una explicació: la
manera de treballar de CCOO és fer acompanyament de les
persones candidates que s’hi presenten. És a dir, veient aquelles
octubre-desembre / 2018

1988
Mercè Vidal
EDUCACIÓ
La Mercè treballava l’any 1988 de mestra
d’escola pública al barri de Can Franquesa,
de Santa Coloma de Gramenet, amb gran
presència d’immigració vinguda a Catalunya
des de diferents punts d’Espanya. Recorda les dificultats per confeccionar llistes en aquella època i com havien de treballar-s’ho
per buscar gent voluntària.
Creu que va ser un procés natural el fet que molts mestres
s’afiliessin a CCOO, perquè era el sindicat on estaven afiliats molts
dels pares i mares del seu alumnat.
Precisament, Santa Coloma va ser un dels primers llocs on va arrelar l’escolarització amb immersió lingüística, que ha esdevingut
model d’èxit i convivència a Catalunya, no sense molta feina per
part dels mestres, que havien de formar-se i reciclar-se per poder
ensenyar bé en català, amb el suport de la Generalitat.
Ja jubilada, té la impressió que CCOO sap ser a prop dels treballadors i treballadores, i que fa molts esforços per escoltar què vol la
gent: és la millor manera de donar-hi resposta. També aprecia el
fet que és un sindicat percebut com més lluny del poder i que, per
tant, pot actuar de manera més independent.

persones que tenen ganes d’ajudar els companys i companyes,
el sindicat les forma i assessora per tal que puguin ser bons delegats i delegades. Això contribueix a afiliar més persones i ens
dona més força.
Aquest és un sector molt precari, feminitzat i amb sous baixos.
L’any 2000, quan es va aconseguir —amb l’impuls principal de
CCOO— el primer conveni del sector, es va guanyar en condicions econòmiques, en igualtat i en permisos retribuïts, entre
d’altres, fet que va aportar una gran estabilitat a les plantilles.
Pensa que CCOO destaca perquè és un sindicat que es cuida de
les persones: els expliquem què volem fer, ens interessem pels
seus problemes i negociem en benefici seu.
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2008
Eduard Salamanca
SEGURETAT
Vigilant jurat des de finals dels anys vuitanta, l’Eduard es va plantejar entrar en contacte amb un sindicat per defensar els seus
drets i condicions laborals, i les dels seus companys i companyes.
Va triar CCOO perquè considerava que era el sindicat més important a Catalunya, amb una estructura territorial ben implantada
al país. Especialment valorava presentar-se a les eleccions sindicals per les facilitats de què disposaria per poder treballar acords
i millores, i això li donava confiança.
En el món de la seguretat privada, explica que es donaven molts
incompliments de conveni, raó per la qual a través de CCOO han
hagut d’actuar coordinadament per posar en marxa constants
reivindicacions.
Reconeix que és un sector on hi ha hagut un cert càstig a les
sigles de CCOO: alguns treballadors i treballadores no estan
d’acord amb el tipus de conveni que pactem, però, al mateix
temps, no troben altres sindicats que puguin mantenir les seves
postures.

19

2018
Noelia Martín
COMERÇ
Treballadora als supermercats DIA,
ha entrat a formar part del comitè
d’empresa recentment, en substitució d’un
company que havia marxat. Són vint-i-tres
persones al comitè i vuit d’elles són de CCOO.
Fa set anys que va començar a tenir inquietuds sindicals
i es va decidir a combatre activament les vulneracions del conveni d’empresa. Ha après que massa vegades l’empresa negava
acords als quals els treballadors i treballadores sí que hi tenien
dret, amb l’excusa de dir que no els corresponien.
A més, cal dir que al comerç existeixen molts sindicats grocs, que
es posen de part de l’empresa i que no es “mullen” tant pel treballador o treballadora.
La Noelia identifica CCOO com un sindicat de lluita, que vol arribar al més dèbil i seguir creixent i adaptant-se a la millor manera
d’exigir drets laborals.
Ara, en plena campanya, segueix planificant i fent reunions amb
l’empresa i les altres forces sindicals per tal d’elaborar la millor
estratègia de defensa dels treballadors i treballadores de DIA.

Nova edició de l’Escola de Joves Sindicalistes

Els passats divendres 9 i dissabte 10 de
novembre, es va celebrar a Barcelona la
XVI Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas. L’escola és un punt de trobada
transversal dirigit tant als delegats i delegades com a l’afiliació més jove. Aquest
espai està destinat a la formació i a
l’intercanvi d’experiències i de reflexions
sobre el món del treball.
Cal tenir en compte que un dels col·lectius
més perjudicats durant la crisi financera
va ser el del jovent. Van patir la destruc-

ció de la majoria de llocs de treball que
ocupaven i, ara, veiem com es tornen a
recuperar aquells mateixos llocs, però
reapareixen en unes condicions encara
molt més precàries de les que tenien a
l’inici. Aquest fet ha comportat que molts
joves interioritzessin i normalitzessin les
males condicions com a etapa obligatòria
en l’accés al mercat de treball. És per això
que l’escola porta per títol “Que no ens
guanyin la partida”.
Eines davant de la injustícia laboral
L’objectiu de la temàtica tractada a l’escola
és proporcionar eines a les persones més
joves perquè siguin capaces de reaccionar davant de qualsevol injustícia dins del
món laboral. En aquest sentit, s’ha volgut
fer èmfasi en el funcionament i la utilitat
de la Inspecció de Treball com a possible
via de resolució de conflictes, ja que en

la majoria dels casos el jovent no disposa
dels recursos suficients per formalitzar les
denúncies de vulneració de drets laborals.
A més, s’ha abordat el complex àmbit de
la salut laboral, centrant-nos en l’actuació
de les mútues i en com actuar davant
qualsevol risc en matèria de salut.
D’altra banda, l’escola ha tractat temes
més profunds, com les desigualtats de
gènere presents en el mercat laboral i les
noves realitats del treball, amb la finalitat
de continuar amb la sensibilització i amb
el qüestionament de les noves economies
i la reflexió al voltant d’aquesta qüestió.
No podia faltar la part més sindical, en la
qual s’ha exposat el projecte del sindicalista de referència, així com també l’espai
informal per fer preguntes al secretari general per compartir les preocupacions i
les impressions sindicals de la gent jove.
Irene Ortiz
octubre-desembre / 2018
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La Festa del Treball Digne es consolida com a punt
de trobada de la gent de CCOO de Catalunya
La Festa del Treball Digne de CCOO de Catalunya va aplegar unes 1.400 persones, el
passat 6 d’octubre, a la plaça de la Cultura i al Centre Cultural Bellvitge-Gornal de
l’Hospitalet de Llobregat. Un any més es va
superar la xifra d’assistents, que durant tot
el dia van poder gaudir d’un gran nombre
d’activitats culturals i lúdiques per a totes
les edats. Teatre, còmic, poesia, exposicions, cinema, cooperació… Això passava
al centre cultural, mentre, a l’exterior, es
podien visitar un bon nombre d’estands
amb gran diversitat de propostes i un espai amb activitats infantils i un rocòdrom.
L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín,
va donar la benvinguda. Després van tenir
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lloc les intervencions d’Unai Sordo i Javier
Pacheco, secretaris generals de la Confederació de CCOO i de CCOO de Catalunya, respectivament. Ells es van encarregar
de lliurar el Premi Aurora Gómez, a la lluita
feminista en l’àmbit laboral, que enguany
va recaure en el Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT. L’accèssit
va ser per a la Secció Sindical de CCOO
del Grup Naturgy a Catalunya.
Carnet solidari de CCOO
També es van lliurar dos carnets solidaris. Un al col·lectiu que va fer possible
Ràdio Obrera, de CCOO, entre el 1981 i
el 1985, reconeixement que van recollir

el periodista Pitu Abril i la vídua i la filla
del periodista Toni Traveria, que va ser cap
d’informatius de Ràdio Obrera. El segon
carnet va ser per a la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere.
A l’acte també es va reconèixer la tasca
sindical realitzada pels delegats i delegades d’Autogrill, Hotel Vela, Bershka, ESK i
Via Augusta, i també es va fer un esment
especial a aquells delegats i delegades
que estan patint repressió sindical.
Una multitudinària paella, l’actuació del
grup infantil Xiula i el fi de festa a càrrec
d’Hotel Cochambre van posar la cirereta
del pastís a una Festa del Treball Digne que
va tornar a superar les edicions anteriors.
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Protestes a la
sanitat privada per
un nou conveni
que millori
les condicions
laborals
La pèrdua de professionals repercuteix directament en les persones usuàries

Mobilització contra
les retallades al
sistema sanitari
La Federació de Sanitat de CCOO va impulsar una concentració
de professionals sanitaris, el passat 23 de novembre, a la plaça de
Sant Jaume de Barcelona, per exigir una sèrie de reivindicacions.
Des de l’inici de les retallades, el sistema sanitari públic s’ha anat
deteriorant any rere any. Això ha afectat la qualitat assistencial
dels pacients i ha fet augmentar les llistes d’espera, tant quirúrgiques com d’especialistes i les de metges i metgesses de família.
Més de 10.000 professionals perduts
Aquests dèficits de la manca reiterada d’inversions, tant en infraestructures com en personal, no es poden traslladar a les
plantilles exigint més sobreesforç i implicació personal. Hem de
pensar que, des del 2012, Catalunya ha perdut més de 10.000
professionals, cosa que repercuteix directament en les persones
usuàries i en les condicions laborals.
Per a CCOO, és prioritari revertir les retallades i millorar les condicions laborals i salarials. En el cas de l’Institut Català de la Salut
(ICS), encara s’han de cobrar les pagues del 2013 i del 2014, i el
50% de les DPO (direcció per objectius), així com recuperar el Fons
d’Acció Social o la jornada que es realitzava, i esmenar la pèrdua
del 5% de mitjana, entre d’altres. A la sanitat concertada tenim
les patronals enrocades a l’hora d’aplicar la recuperació salarial i
hi abunda la contractació precària, la manca d’inversions, el tancament de llits i un conveni que no acaba de millorar. Pel que
fa a la sanitat privada, hi ha una plataforma unitària per a la negociació del conveni. En el sector de la geriatria i la dependència —molt precari i altament feminitzat— fa temps que cal un
conveni d’àmbit català que en millori les condicions. Finalment,
en l’àmbit de la recerca s’ha de crear una patronal per obrir una
negociació per a un conveni sectorial de recerca català.

Novament el sector de la sanitat privada de Catalunya s’ha
manifestat contra el tracte injust que reben els professionals
d’aquest sector que es regeixen pel Conveni col·lectiu dels
establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i
anàlisis clíniques de Catalunya.
En l’actualitat, s’ha elaborat una plataforma unitària per a la
negociació d’un nou conveni que millori les condicions laborals, però la resposta obtinguda per part de les patronals a
dia d’avui ha estat nul·la. Això va originar la realització d’una
assemblea conjunta de delegades i delegats el passat 18
d’octubre, on es van decidir les mobilitzacions així com tot
un seguit de reivindicacions.

REIVINDICACIONS:
• Una rebaixa de la jornada
laboral anual.
• Un necessari increment
salarial respecte a tots els
conceptes retributius, i que
aquests siguin compensables i absorbibles, ja que
així es recuperaria la pèrdua de poder adquisitiu
dels darrers anys.
• Una millora respecte als permisos que han de tenir
les treballadores i els treballadors.
• Una millora dels complements salarials en cas
d’incapacitat temporal.
• Un reconeixement i una nova classificació professional.
• Una necessària i veritable carrera i promoció dels
professionals.
En definitiva i com a conclusió final, a l’assemblea es va
adoptar el compromís d’exigir a les patronals del sector de
la sanitat privada una negociació real i de manera immediata. Atès que encara no se n’ha obtingut cap resposta satisfactòria, s’han fet diferents concentracions, la darrera de
les quals el passat 6 de novembre.
M. Àngels Rodríguez
octubre-desembre / 2018
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El Govern de la Generalitat menysprea
els seus empleats i empleades públics
Ja queda molt lluny el 18 de setembre. Aquell dia, CCOO vam
signar, conjuntament amb la UGT, l’acord que permetia als treballadors i treballadores de la Generalitat, d’una banda, gaudir
de l’increment salarial de l’any 2018 (1,95% en total) i, de l’altra,
recuperar un dels drets que el Govern de la Generalitat ens va robar, amb l’excusa de la crisi, durant l’any 2012 de tan mal record,
l’any de les retallades.
Amb la signatura de l’acord de 18 de setembre es recuperava el
dret a cobrar el 100% del salari en cas de baixa per IT (incapacitat
temporal). Després de 6 anys, vam recuperar el dret a no perdre
diners i a no patir penalització en cas de malaltia.
Certament, la signatura suposava traslladar al personal de la
Generalitat allò que possibilitava l’acord que havia assolit CCOO
amb el Govern de l’Estat per beneficiar tots els empleats i empleades públics de les diferents administracions públiques de
l’Estat espanyol. Per fer efectiu aquest dret, per poder-lo gaudir,
calia acordar-ho amb el Govern de la Generalitat.
Molt per recuperar
Ens quedava encara molt per recuperar del tot el que ens havien
arrabassat arran de la crisi (a més d’altres drets, 2 pagues extres,
una del 2013 i una del 2014). Ens calia, alhora, però, recuperar
el 100% del salari en cas de baixa per IT. Parlem d’una afectació
directa a 160.000 persones beneficiàries i d’una afectació posterior a més de 50.000 persones més. CCOO vam celebrar l’acord.
I amb motiu. Perdre la salut no ha de comportar, a més, perdre
salari.
En la signatura de l’acord vam arrencar un doble compromís al
Govern de la Generalitat: reunir la Mesa General de Negociació
durant el mes d’octubre i portar a la reunió una proposta de
calendari per retornar les 2 pagues extres que encara no s’han
retornat i la resta de drets arrabassats pel “Govern dels millors”.
CCOO vam saludar l’acord tant pel seu contingut com pel fet
que suposava iniciar la recuperació del dret a la negociació
col•lectiva dels treballadors i treballadores de la Generalitat de
Catalunya. I esperàvem també la proposta de calendari per a la
recuperació de les pagues extres robades.
A partir de la bona notícia d’una consecució important per
als empleats i empleades públics, tot han estat males notícies:
vam haver d’esperar fins al dia 31 d’octubre perquè es reunís la
mesa general. CCOO i les 160.000 persones que representem
l’Administració de la Generalitat de Catalunya esperàvem la proposta de calendari. Volem que ens paguin el que ens deuen!
Una proposta insultant
Finalment, el 31 d’octubre, el Govern, en lloc de fer una proposta, va optar per insultar i faltar al respecte a les persones que
fan funcionar cada dia els serveis públics. El calendari que van
octubre-desembre / 2018

CCOO, juntament amb la UGT,
hem convocat una vaga que en
el moment del tancament de la
revista s’estava preparant

tenir la poca vergonya de presentar-nos suposava tornar-nos
les pagues extres robades en petites dosis anuals…: en 8 anys!
D’entrada, per al 2019 preveien el 10% de la paga robada del
2013, és a dir, el 5% del deute total. Indignant.
CCOO ens vam aixecar de la mesa. Després ho van fer els altres
sindicats. I durant més de 2 hores, 75 delegades i delegats de
CCOO vam ocupar el departament fent sentir amb força la nostra indignació.
Vaga el 12-D
Aquest insult, després d’haver-nos robat, ja fa molts anys, els
nostres diners, no va quedar sense resposta. Per això, juntament
amb la UGT, vam convocar vaga en el sector el 12 de desembre, una vaga que, al moment de tancar aquesta revista, s’estava
preparant.
CCOO no defugirem el conflicte i no renunciarem a res. Pertoca
al Govern reconsiderar la seva actitud o atenir-se a les conseqüències. Joan Maria Sentís
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Les agressions a treballadors i treballadores
dels mitjans de comunicació, una amenaça a
la llibertat d’informació
Darrerament, s’han produït diverses
agressions a treballadors i treballadores
dels mitjans de comunicació mentre informen als carrers de Catalunya.
Els fets més greus han estat l’agressió a un
operador de càmera de Telemadrid durant
una manifestació convocada per Ciutadans a Barcelona i l’agressió a una reportera de TV3 en una manifestació per la unitat
d’Espanya el 12 d’octubre. En el primer
cas, el càmera de Telemadrid va ser confós
amb un treballador de TV3 i en el segon
cas, també hi va haver intents d’agressió a
companys i companyes de Barcelona Televisió. Això indica que la ira i la violència
d’alguns manifestants va dirigida indiscriminadament contra els mitjans.
Des de CCOO, hem condemnat aquests
fets i, a banda de reclamar mesures de seguretat i protecció per a la feina dels mitjans
de comunicació, fem algunes reflexions.
Informació objectiva i plural
Els treballadors i treballadores dels mitjans tenen la funció de traslladar a la ciutadania una informació al més objectiva i

plural possible sobre els fets que es produeixen als carrers. Aquesta exigència és
llei en el cas dels mitjans de comunicació
públics i forma part també de l’ètica professional exigible als altres mitjans.
Per tant, han de tenir la possibilitat
d’exercir la seva feina amb llibertat i sense
pressions ni dels governs ni de les seves
forces de seguretat com tampoc de qualsevol grup polític, econòmic, organització
o entitat social.
La qualitat, la pluralitat i la imparcialitat de
les informacions així com el grau de manipulació dels diversos grups que controlen els mitjans de comunicació ha de poder ser jutjada per la ciutadania en veure
el producte i ha de formar part de la capacitat crítica i autocrítica dels mateixos
treballadors i treballadores dels mitjans.
Ara bé, si no es pot treballar amb llibertat, és segur que la informació té menys
qualitat, no és completa o senzillament
no arriba als ciutadans i ciutadanes.
Condemnem també la situació de les
persones que treballen als mitjans de
comunicació a diversos països on la cen-

sura informativa i la violència arriben a la
perpetració d’atemptats mortals contra
professionals. És el cas de Mèxic, Turquia
o l’Aràbia Saudita, entre d’altres, amb els
assassinats de la periodista Daphne Caruana Galizia a Malta i del saudita Jamal
Ahmad Khashoggi.
Jordi López Santín

Si els professionals dels mitjans
de comunicació no poden treballar
amb llibertat, és segur que la
informació té menys qualitat, no
és completa o senzillament no
arriba a la ciutadania

La plantilla de presons defensen els
seus drets
Els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC
han denunciat darrerament la manca
endèmica de personal a les presons
catalanes i han exigit al Departament
de Justícia de la Generalitat l’inici de
les negociacions d’un nou acord de
condicions laborals.
També reivindiquen altres conceptes i drets, com la jubilació anticipada, la modificació del decret de
segona activitat, la reducció de la
taxa d’interinitat, així com la recuperació de les pagues, del comple-

ment d’incapacitat transitòria i dels
increments retributius derivats de
l’aprovació dels pressupostos generals del 2018.
Increment de les agressions
Un capítol a part mereix la lluita contra l’increment d’agressions i la conflictivitat. Per exemple, als centres penitenciaris de Quatre Camins i Joves,
a la Roca del Vallès, es va fer una concentració el 9 d’octubre, i al Centre
Penitenciari de Ponent, a Lleida, s’han
conegut agressions a funcionaris i

funcionàries entre interns així com aldarulls diversos, que han suposat un
augment de la inseguretat.
Per a CCOO, tot plegat és conseqüència de la manca de personal i també
de l’augment de la població reclusa i
de l’envelliment de la plantilla, sense
comptar les deficiències de les infraestructures. Per això, el sindicat demana
augmentar les plantilles, per evitar la
sobrecàrrega de treball, i vol aconseguir unes bones condicions laborals
per a tot el personal penitenciari.
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Emotiva celebración del 40.º aniversario
del 1r. convenio de la construcción
La Federació de Construcció i Serveis de
CCOO de Catalunya celebró el 23 de octubre un acto en conmemoración del 40.º
aniversario de los primeros convenios de
la construcción negociados en legalidad
democrática.
El acto se inició con la proyección de un
vídeo que resumía el contexto sociopolítico en el que se desarrollaron esos primeros convenios, un amplio reportaje sobre lo que la prensa publicó en aquellos
momentos acerca de las movilizaciones
por el convenio, así como la proyección
de documentos históricos sobre las plataformas reivindicativas y las comisiones
negociadoras.
Como finalización de la proyección se rindió homenaje a las personas que hicieron
posible la negociación colectiva, su consolidación y la creación del sindicato de
la construcción, que consiguió ser la primera central sindical en el sector, como
sigue siendo, de hecho, a día de hoy.
También se rindió homenaje a las personas que desgraciadamente hoy ya no
están con nosotros, pero que siempre
permanecerán en nuestros recuerdos y
en nuestros corazones.
El acto contó con la presencia del consejero de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani.

Dirigentes históricos
En el acto intervinieron destacados dirigentes históricos de las cuatro provincias, así
como de la dirección de la federación.
Por Tarragona, Jose Guzmán; por Lleida, Antonio Chacón; por Girona, Pedro Ortega y
Miguel Agúndez; por Barcelona, Romà Torrents, y por la dirección de la federación, Paco
Muñoz y Luis Romero.
Estos dirigentes, que vivieron en primera persona todos estos acontecimientos, hicieron una amplia y emotiva exposición de aquellas importantes negociaciones y movilizaciones colectivas, y pusieron en valor el poder de la negociación colectiva y la
capacidad de esta para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
y trabajadoras del sector.
En el acto también se aprovechó para conmemorar el 25.º aniversario de la Fundación
Laboral de la Construcción, con la intervención de su presidente y de su gerenta y una
amplia representación del Consejo Territorial de Catalunya.
La clausura fue a cargo de los secretarios generales de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, Javier Pacheco; del secretario general de la Federación Estatal de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez, y de la secretaria general de la Federació de Construció i Serveis de CCOO de Catalunya, Aurora Huerga. Miguel Peláez

La precarietat a les càrnies
no es negocia: s’aboleix
CCOO d’Indústria seguim concretant la
nostra estratègia sindical de lluita contra
la precarietat laboral a les indústries càrnies, combinant negociació, organització
a les empreses, denúncia a la Inspecció
de Treball i mobilització. En els darrers
mesos, aquesta estratègia ha tingut especial rellevància a dues de les principals
empreses del sector a Catalunya: el Grupo
Jorge i Vall Companys.
Al Grupo Jorge estem treballant perquè
es garanteixin els drets dels 1.400 treoctubre-desembre / 2018

balladors i treballadores que van passar
de falsos autònoms al règim general de
la Seguretat Social, gràcies a l’acord que
vam signar CCOO. Estem vetllant pel correcte desenvolupament del procés de laboralització pactat.
La nostra lluita també s’ha expressat amb
més intensitat a les empreses del grup Vall
Companys, davant la negativa reiterada
per part de la companyia d’incorporar a la
seva plantilla els 180 falsos autònoms que
presten els seus serveis als escorxadors

del grup de Lleida a través de falses cooperatives, malgrat els requeriments que li
ha fet la Inspecció de Treball arran de la
denúncia presentada per CCOO. Davant
d’aquesta inadmissible actitud patronal,
hem seguit denunciant aquesta situació a
l’autoritat laboral, i el passat 6 de novembre es va fer una primera jornada de vaga,
que va paralitzar els escorxadors del grup
a Catalunya, Aragó i Castella-la Manxa.
En ambdós casos, ha quedat demostrada
la capacitat d’organització, lluita i compromís de CCOO contra la precarietat
laboral en qualssevol de les seves expressions. José Antonio Hernández
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CCOO intensifica l’ofensiva al sector
tèxtil per deixar sense efectes el pacte
signat per la patronal i la UGT
Dos mil delegats i delegades es van concentrar
a Ontinyent coincidint amb la convenció anual
de la Confederació Europea de la Indústria
Tèxtil i la Confecció
Ara que sonen sirenes sobre la possibilitat que es torni a tenir
com a referent de mínims el conveni col·lectiu de sector, cosa
que comporta deixar la prevalença dels convenis d’empresa
com un record llunyà, la patronal del tèxtil i la confecció, amb
la necessària participació de la UGT, ha articulat un mecanisme
oblidat als calaixos que col·lideix directament amb la fràgil carcassa de la unitat d’acció: el pacte d’eficàcia limitada.
Cal dir que aquest pacte és absurd per diversos motius. Per la
seva amplitud, ja que la UGT té només el 34% de la representació
al sector tèxtil en l’àmbit estatal. Per la seva construcció, perquè
està fet sense tenir en compte el contingut del conveni col·lectiu
vigent, i s’obvia la mediació i l’arbitratge. Pel seu contingut, ja
que pretén regular aspectes comuns que no són possibles en
un acord que no sigui d’eficàcia general. I, sobretot, pels seus
efectes al sector tèxtil i de la confecció, perquè cronifica la precarietat a les empreses petites i no tan petites, que no es veuen
interpel·lades a fer seu un acord assolit amb la minoria representativa i que no té eficàcia normativa (obligació de compliment).
Aquest és un pacte, a més, que dona una inseguretat jurídica a
totes les empreses i a totes les persones treballadores que s’hi
han adherit voluntàriament.
Pacte en contra de les relacions laborals
És difícil poder quantificar en aquests moments quins seran els
efectes per a les treballadores i treballadors de la caducitat del
conveni col·lectiu vigent, que és el conveni que defensem des
de CCOO. El que està clar és que la inestabilitat que s’ha generat,
per part dels signants d’aquest pacte extraestatutari, i que va en
contra de les relacions laborals construïdes al voltant del conveni col·lectiu, anirà en augment. Cada vegada és més difícil poder
conciliar una situació que és dolenta per a tothom, fins i tot per
a aquells que han signat en minoria, amb la mirada posada en
les eleccions sindicals.
Per això fa mesos que CCOO hem iniciat una ofensiva al sector
tèxtil, per aconseguir un conveni digne per a les treballadores
i treballadors del sector, i com a eina indispensable per posar
fi a la precarietat. Una ofensiva que ens ha dut a protagonitzar
una nova jornada de lluita d’àmbit estatal per reivindicar que es
reobri la Mesa de Negociació del Conveni de la indústria tèxtil i
de la confecció. El passat 24 d’octubre, més de dos mil delegats
i delegades del tèxtil del conjunt de l’Estat ens vam concentrar

a Ontinyent (València), davant les portes d’Euratex 2018, coincidint amb la convenció anual de la Confederació Europea de
la Indústria Tèxtil i la Confecció, que se celebrava a Espanya per
primer cop.
Aquesta mobilització s’emmarca en l’estratègia sindical que
CCOO ens hem marcat al sector per mantenir viu el conveni que
encara està vigent i per deixar sense efectes el pacte extraestatutari signat per la UGT.
Mantenint viu el conveni
Un dels fronts d’aquesta estratègia és subscriure pactes articulats
en aquelles empreses de referència dels sectors tèxtils i la confecció en les quals es manifesta que el conveni aplicable serà el que
està vigent i s’acorden uns increments salarials per als propers
tres anys en la línia del que marca l’AENC. Aquesta acció està tenint una resposta positiva als centres de treball de referència. Així,
empreses com Pronovias, RM Trade, Acabats 2013, Hostex i fins a
una desena més han subscrit pactes articulats. Aquesta via, però,
no està exempta de dificultats, les quals s’estan resolent amb la
negociació de propostes d’acord o amb convocatòries de vaga
per fer efectius aquests acords, com els casos recents d’IEBOSA i
IEMESA, on el seguiment de les vagues ha estat massiu.
També hem obert un front judicial, ja que la patronal i la UGT no
han respectat allò establert en l’article 6 del conveni col·lectiu,
que insta les parts a sotmetre’s a la mediació i a l’arbitratge en
cas de discrepàncies una vegada caduqui el conveni. A més, el
pacte extraestatutari que han signat regula matèries que només
poden ser regulades mitjançant pactes o convenis acordats respectant l’Estatut dels treballadors. José Juan Marín
octubre-desembre / 2018
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CCOO proposa l’elaboració d’un pacte
turístic per a Catalunya que superi el
fracassat model actual, que comporta
precarietat i pèrdua de la salut
CCOO de les Comarques Gironines i
CCOO de Serveis de Catalunya vam
presentar en roda de premsa a Girona,
el 10 d’octubre, un informe sobre les
dades dels resultats del turisme, comparatives des de l’any 2015, en el qual
es constata que hi ha un model turístic
estancat en activitat turística i ocupació que contrasta amb un augment de
la rendibilitat empresarial, del preu
per serveis i, alhora, de la precarietat.

propis de l’activitat hotelera, amb temporalitat, amb contractacions parcials i
amb la rebaixa de les condicions laborals,
de vegades per convenis que CCOO no
ha signat. Molt especial ha estat la reivindicació del reconeixement de malalties
professionals, a la qual s’estan donant
respostes positives, però encara queda
reivindicació per fer davant la manca de
mesures eficaces de prevenció per poder
garantir més qualitat de vida.

La intervenció de CCOO s’ha intensificat
els darrers anys per frenar l’increment de
la precarietat en les condicions de treball
a l’hostaleria, a causa de les nefastes conseqüències de les reformes laborals, de
les quals demanem la derogació, i que
han permès generar el dúmping social,
amb l’externalització de departaments

Per un pacte nacional del turisme de
Catalunya
El model turístic dona beneficis a uns i
precarietat a molts altres, i no té en compte les conseqüències laborals ni tampoc
les ambientals i socials. CCOO proposa
l’elaboració d’un pacte nacional del turisme de Catalunya que reverteixi el model
actual cap a un altre que es basi en la sostenibilitat ecològica, en la integració social al territori i en la no estacionalitat; que
potenciï la diversitat de destinacions a tot
Catalunya, i que aposti fermament per
l’estabilitat i la dignificació de l’ocupació
i el reconeixement de la professionalitat
de les persones ocupades en el sector. Un
pacte on participin les diferents parts implicades (administracions local i autonòmica, patronal i sindicats) així com altres
sectors involucrats, com són el comerç,
la restauració, la cultura i l’oci, les guies
i les rutes turístiques. Un pacte del qual
tenim exemples en altres comunitats autònomes, com les Illes o Andalusia, i que
genera un altre model turístic.

Proposem un model
turístic basat en la
sostenibilitat ecològica,
la integració social en el
territori, obert tot l’any i
que potenciï la diversitat
de destinacions a tot
Catalunya
octubre-desembre / 2018

Avenç en el reconeixement de les
malalties professionals
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Treball Digne, i coincidint amb els
acords assolits a la Mesa de Qualitat en
l’Ocupació del Sector de l’Hostaleria, la
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya va realitzar una assemblea de dele-

gats i delegades d’hostaleria de Lloret de
Mar, el mateix 10 d’octubre a la tarda, per
informar-los de l’abast d’un dels acords
més rellevants: el reconeixement de determinades patologies com a malalties
professionals, que ha de permetre que
deixin de ser derivades a la Seguretat
Social com a malalties comunes, la qual
cosa amaga les dades reals de sinistralitat
laboral a l’hostaleria.
Aquesta reivindicació és per a CCOO, des
de fa temps, un objectiu per al reconeixement de patologies habituals en les treballadores i treballadors d’hostaleria com
a malalties professionals, que ha de contribuir a disminuir els riscos laborals que
ocasiona l’activitat laboral de les persones
treballadores del sector, especialment del
col·lectiu de cambreres de pisos. La reivindicació ha estat recollida per la Direcció General de la Seguretat Social, que ha
donat les instruccions perquè les mútues
d’accidents de treball incloguin com a
malalties professionals patologies com
la síndrome del túnel carpià, la bursitis i
l’epicondilitis, a part de l’elaboració d’una
guia pràctica d’avaluacions de riscos laborals en l’hostaleria.
El contingut d’aquests acords va ser exposat i valorat positivament per part de
les persones assistents a l’assemblea, i va
quedar palès que s’obren noves expectatives a l’hora de canalitzar futures demandes de reconeixement d’aquestes patologies com a malalties professionals. També
es va remarcar la importància del paper
dels delegats i delegades de prevenció
dins de les empreses per obligar-les a realitzar les avaluacions dels llocs de treball
amb l’objectiu de disminuir les càrregues
de treball i l’adopció de les mesures preventives que evitin el deteriorament de la
salut dels treballadors i treballadores del
sector de l’hostaleria. Paco Galván
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CCOO guanya i
dobla la seva
representació
als centres
d’Unipreus de Lleida
El mes d’octubre van tenir lloc les eleccions sindicals als centres
d’Unipreus de Lleida, que són botigues dedicades a la venda,
entre d’altres, de roba esportiva i calçat: botiga Unipreus, Smuk
de Blondel, Wala, Prilow de Pardinyes i oficines i magatzem de la
carretera de Saragossa.
D’un total de dos-cents treballadors i treballadores, hi va haver
una participació del 80%, i dels vots emesos, CCOO en va obtenir cent un. En resum, CCOO obté sis delegats i delegades d’un
comitè de nou persones; els altres tres són per a la UGT. Amb
aquest resultat es dona el tomb a la situació anterior, que era de
tres delegats per a CCOO i de sis per a la UGT.
Els delegats i delegades escollits treballen a les diferents botigues, amb la qual cosa es garanteix una representació global.
Entre els punts més destacats del que volen aconseguir en
aquesta nova etapa hi ha la revisió dels llocs de treball pel que fa
a la prevenció de riscos laborals, el foment d’enquestes de clima
laboral, la garantia d’una bona formació professional per poder
donar un bon servei a la clientela, la millora de la igualtat entre
companys i companyes, i la negociació de millores en els horaris
per poder conciliar la vida personal i la laboral.

El sindicat treballa per
minimitzar els efectes de
l’ERO de l’Aliança de Lleida
A l’edifici de la clínica l’Aliança de Lleida, el passat mes d’octubre,
s’hi va fer una esquerda que ha obligat a tancar-la. La situació
dels treballadors i treballadores era de permís retribuït fins al 31
d’octubre i, un cop aprovat l’ERO de suspensió per força major,
han passat a cobrar el subsidi d’atur.
El sindicat ha manifestat, als responsables de Governació i Salut i Treball de la Generalitat, la preocupació per l’afectació de
l’ERO i el tancament, els ha exposat la importància d’accelerar el
trasllat de l’activitat a altres centres, els ha palesat la necessitat
de tutelar l’expedient, i els ha advertit que controlin possibles
pràctiques empresarials que puguin perjudicar la plantilla.
A la direcció de l’empresa, CCOO de Lleida li ha demanat la formalització de la situació de permís retribuït per decisió empresarial en què estaven treballadors i treballadores; la liquidació
de la part proporcional de la paga de Nadal i les vacances que
no es podran gaudir; i un pla d’obres en el qual constin els terminis de les obres i la reobertura de la clínica. En properes reunions demanarà la possibilitat que l’empresa complementi el
subsidi de prestació d’atur.
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Vetllem pel
compliment de l’acord
laboral amb el Grupo
Jorge per laboralitzar
més de 1.400 falsos
autònoms
CCOO va signar un acord laboral amb el Grupo Jorge, propietari dels escorxadors de Le Porc Gourmet (Santa Eugènia de
Berga) i The Fortune Pig (Mollerussa), que permetrà que més
de 1.400 treballadores i treballadors que fins ara eren falsos
autònoms passin al règim general de la Seguretat Social i se’ls
apliqui el conveni col·lectiu de les indústries càrnies.
Aquest acord s’ha aconseguit amb la mediació del Departament de Treball de la Generalitat. El sindicat està vetllant
amb el Departament de Treball i a les portes de l’empresa que
l’acord es desenvolupi amb la màxima eficàcia possible, tot i
que els treballadors i treballadores que estaven associats a les
falses cooperatives ja estan donats d’alta al règim general de
la Seguretat Social.
Des de CCOO, pretenem que l’empresa faci públic un calendari laboral fins a final d’any per a la plantilla i que clarifiqui les
nòmines per tal d’ajustar-les al conveni del sector.
Aquest acord suposa un punt d’inflexió en la lluita per erradicar la precarietat i les males pràctiques laborals al sector carni. Un acord que ens ha de servir d’exemple per seguir amb
aquesta lluita a la resta d’empreses.

El camí fluvial del riu
Congost acull una
passejada contra el
canvi climàtic
El passat 20 d’octubre va
tenir lloc la passejada contra el canvi climàtic, organitzada per la Unió Intercomarcal de CCOO del
Vallès Oriental - Maresme
- Osona, que formava part
del projecte europeu Life
Clinomics. L’activitat, a
la qual es van inscriure més de 100 persones, tenia
l’objectiu de sensibilitzar sobre la bona pràctica de moure’s
a peu o amb bicicleta i descobrir valors naturals i culturals
del Vallès Oriental. La jornada va finalitzar al bosc de CCOO,
una zona d’uns 5.000 m2 adjacent al polígon industrial del
Congost i a la ribera del riu, on, ara fa 9 anys, CCOO va encapçalar el projecte de rehabilitació, plantant-hi centenars
d’arbres i arbustos.
octubre-desembre / 2018
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Es crea el Consell de la Formació
Professional del Baix Llobregat
Amb la constitució del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, tornem
a valorar la concertació i el
diàleg social al territori, desenvolupant el dret a la formació i a la formació al llarg de la
vida com un pilar fonamental
per a les persones treballadores. Satisfer les curiositats
i les vocacions de les persones és un
vector necessari i també és sinònim
d’avenços en igualtat d’oportunitats,
en reducció de desigualtats i en justícia social.
El Consell de la Formació Professional
del Baix Llobregat ens ha de permetre
tenir a l’abast un mapa territorialitzat
d’implantació de l’FP dual (amb nombre
d’alumnat i famílies professionals) per
contrastar-lo i per vincular-lo amb les

necessitats d’ocupació de futur. Ha de
promoure elements facilitadors i noves
iniciatives per incentivar la participació
d’empreses i disposar d’informació sistematitzada i d’indicadors potents que
ens permetin avaluar i fer un seguiment
dels objectius que cal assolir. Apostem
per reforçar el vincle amb les pràctiques en l’alternança i en la formació a
l’entorn laboral, i evitar que siguin una
“passarel·la de precarietat”.

CFA Martorell
Valorem les declaracions
de la consellera Chacón
quan informava que el
proper curs 2019-2020 hi
haurà programació i impartició de continguts al
Centre de Formació de
l’Automòbil de Martorell.
La seva paràlisi durant
massa anys ha estat molt negativa per al desenvolupament social i
econòmic de la comarca i un exemple
d’ineficiència i malbaratament, per inacció, de recursos públics. Nosaltres
hem demostrat compromís i implicació activa organitzant formació contínua, a través de la Fundació Paco Puerto, el centre de formació i promoció
ocupacional de CCOO de Catalunya.
Josep M. Romero Velarde

La FAPAC i CCOO del Baix Llobregat signen un
conveni per desenvolupar tallers i conferències
sobre diversitat sexual LGTBI a escoles i famílies
Ambdues entitats ens hem compromès a
desenvolupar tallers, conferències, seminaris i altres fórmules que permetin posar
en relleu totes les problemàtiques relacionades amb la diversitat sexual LGTBI des
d’una perspectiva feminista en el marc de
la família, l’escola i la societat.

CCOO i la FAPAC (Federació d’Associacions
de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya)
hem signat un conveni de col·laboració.
La FAPAC té una visó de l’educació absolutament coincident amb el que defensa
CCOO: pública, de qualitat, catalana, laica,
equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta,
democràtica i coeducativa.
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Tallers i xerrades
Hem planificat una sèrie de tallers i xerrades que es desenvoluparan aquest últim
trimestre del 2018 i durant el 2019, i que tindran un impacte directe a escoles i famílies
de la comarca. S’ha treballat conjuntament
en una metodologia i en la formació d’un
equip compartit d’activistes, que seran les
persones encarregades d’impartir aquestes
accions de formació i sensibilització.
Susana Canet, coordinadora de la FAPAC
al Baix Llobregat, ha reconegut el valor

d’aquesta acció per aconseguir promoure una escola inclusiva al territori que
treballi en l’àmbit de la diversitat sexual i
aprofundeixi en el desenvolupament de
polítiques d’igualtat i ciutadania.
El secretari general de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, Josep
M. Romero, per la seva banda, ha destacat
que aquest conveni continua la nostra estratègia de cercar complicitats i aliances
àmplies amb els sectors més dinàmics
de la comarca, quan diem que més enllà del nostre projecte sindical, que té la
seva legitimitat al centre de treball, hem
de ser capaços de fer un treball en xarxa
amb el teixit associatiu que construeix
ciutadania, que desenvolupa els valors
de l’equitat i la justícia social, i que basteix
una societat igualitària i feminista.

Mònica Alarcón
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Restes i rastres.
Memòries obreres,
patrimoni i nous
usos socials dels
espais industrials
El fenomen de desindustrialització sofert en algunes conurbacions europees ha comportat una transformació dels espais i les
arquitectures industrials en centres d’expressió de diferents realitats econòmiques, socials i culturals.
Per debatre sobre les diferents formes de resignificació dels antics
centres fabrils, CCOO de Catalunya va organitzar, el passat 19
d’octubre, una jornada internacional a la Fàbrica de Creació Fabra
i Coats de Barcelona, on vam analitzar quines restes i quins rastres
de la memòria obrera i industrial romanen en aquests espais.
Van inaugurar la jornada Joan Roca, director del Museu d’Història
de Barcelona, i Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció
Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya.
La ponència inicial va contextualitzar la Barcelona fabril, el significat del treball i de la memòria obrera. Els ponents ens van
apropar a les intervencions realitzades a la ciutat de Bochum, a
Alemanya; a Sesto San Giovanni, a Itàlia, així com al Gran Bilbao i
a la conca minera d’Astúries.

També en diferents taules rodones es van tractar els projectes
i la iniciativa dels grups de memòria obrera a través de les associacions d’antics treballadors, amb representants de la Fabra
i Coats, de la Seat, de Pegaso i de l’MTM-Macosa, així com els
diferents projectes i models de gestió dels usos socials dels antics espais industrials, amb les experiències de Can Batlló, Nau
Bostik i Sevilla, 13.
Aquesta jornada va disposar del suport de l’Ajuntament de
Barcelona. Rosa Sans

CCOO proposa eliminar els referents franquistes
dels carrers de Sabadell
Darrerament s’estan produint importants avenços en la recuperació de la lluita democràtica contra la dictadura. Sabadell és un referent de resistència contra la dictadura i de les
conquestes de drets socials, polítics, laborals i nacionals. Un
patrimoni immaterial que cal valorar i preservar del pas del
temps i de l’oblit.
CCOO, en els espais institucionals de la ciutat, treballem perquè siguin reconegudes les persones protagonistes i aquelles accions que van contribuir a la liquidació d’un règim que,
des de l’any 1939, va intentar aixafar els drets de la classe
obrera. Un exemple d’aquestes accions és la vaga general
del 1976, que va fer caure l’ajuntament franquista i el sindicat
vertical, entre d’altres.
Memòria i valors democràtics
La recuperació de la nostra memòria democràtica i la feina
en contra de la desmemòria és un deute, però també ho és
eliminar de tots els entorns els referents franquistes que encara ocupen carrers i places.

Plaça Alcalde Marcet

És per això que el nostre sindicat, juntament amb altres entitats de la ciutat, i des del respecte i l’argumentació, hem
proposat que es canviïn els noms de la plaça de l’Alcalde
Marcet, de la plaça d’Antoni Llonch i del carrer del Dr. Relat.
I per extensió, també, de l’escola pública que porta el nom
de Marcet.
No és un exercici nostàlgic, és la necessitat de remoure el
passat i de fer valer tant el cost com les accions i les conquestes que ens van portar la lluita per la llibertat, la democràcia i
la justícia. És no voler deixar cap espai de reconeixement a la
repressió, a la por, a la injustícia i al franquisme.
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SOCIETAT

CCOO es mobilitza contra la sentència
del Tribunal Suprem sobre l’impost de les
hipoteques
CCOO juntament amb un ventall divers d’organitzacions de la societat
civil catalana es van concentrar a Barcelona, davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC), el 9 de
novembre, per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem que apuntava que les persones, i no els bancs,
han de ser els subjectes del pagament
de l’impost dels actes jurídics de les
hipoteques.
Davant d’aquesta injustícia, les entitats
convocants volien denunciar un sistema judicial espanyol corcat pels lobbys
econòmics, en detriment de la qualitat
de vida de les persones.
CCOO alerta que la sentència del Tribunal
Suprem sobre les hipoteques aprofundeix en la desconfiança cap al sistema
judicial i exigeix sense demora una nova
llei hipotecària.
El Tribunal Suprem va fer marxa enrere i,
ignorant el seu últim dictamen, va recuperar la doctrina anterior a la sentència
del 18 d’octubre. L’alt tribunal finalment
va decidir que seran els clients i les clientes els que hagin d’assumir el cost de
l’impost d’actes jurídics documentats. El
canvi de criteri i la manera en la qual es
va produir van provocar una innegable
alarma social i instal·len un dubte sobre
la independència judicial, que un estat de

dret hauria de garantir. I no és la primera vegada que els tribunals són els que acaben
de definir els criteris sobre el negoci financer, particularment en allò referit a la concessió d’hipoteques.
Cal protegir les persones consumidores
CCOO considera que, malgrat els canvis legislatius que el Govern de Pedro Sánchez va
fer hores després de la sentència, cal actualitzar les normes que protegeixen els drets
de les persones consumidores i usuàries, i que donen seguretat jurídica a l’activitat financera. És inadmissible que la Llei hipotecària faci dos anys que està aturada en seu
parlamentària, quan és la norma destinada a dotar de seguretat jurídica el sector i a garantir la protecció dels drets de la clientela, en una activitat amb una evident asimetria
en la informació.
La igualtat davant la llei és un principi irrenunciable en un estat de dret, i la debilitat
en la regulació legal deixa indefensa la ciutadania davant de la capacitat d’acció dels
lobbys empresarials. D’altra banda, la falta de seguretat jurídica condiciona decisions
econòmiques no solament en el mercat hipotecari. Recordem que aquesta sentència
pot tenir un recorregut judicial fins a instàncies europees, per la qual cosa encara no és
un tema resolt en ferm.

Saps que tens molts avantatges i
descomptes per ser afiliat o afiliada
a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Visita el web ccoo.cat/descomptes
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LA FRASE Markus Gabriel (Remagen, Alemanya, 1980). És un filòsof alemany i professor de
la Universitat de Bonn.

CCOO considera que el document
d’actualització del model lingüístic de
l’escola catalana presentat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat recull bona
part de l’experiència i el treball dels centres
educatius, que es reflecteix en els seus projectes lingüístics, cosa que dona valor a la
immersió lingüística en una realitat escolar
cada vegada més plurilingüe. Per a CCOO,
aquesta necessitat d’actualitzar la proposta
ha d’anar acompanyada d’una adequació
de les plantilles, d’un pla de formació del
professorat dotat econòmicament i d’una
reducció del nombre d’alumnat per aula.
CCOO ha instat la Generalitat a concretar
aquest pla a la mesa de negociació amb els
sindicats.

SEGIS

Premi a
CCOO per
fomentar el
català

El jurat dels VII Premis Pompeu Fabra, en el marc de la commemoració de l’Any Fabra, va decidir atorgar
per unanimitat un reconeixement especial a les 214 entitats que formen part del
Cens de foment de la llengua catalana,
entre elles CCOO de Catalunya.
L’acte de lliurament va tenir lloc el 23
d’octubre al Teatre Nacional de Catalunya.
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va ser l’encarregat de
recollir el guardó per part del sindicat, en
un acte presidit per la consellera de Cultura, Laura Borràs, acompanyada de la
directora general de Política Lingüística,
Ester Franquesa.
Enguany fa 30 anys que CCOO de Catalunya compta amb el Servei Lingüístic,
que ha estat cabdal per a la normalització
de la utilització del català com a llengua
habitual del sindicat.

COMIAT

Canvis en
el model
lingüístic
de l’escola
catalana

RECONEIXEMENT

LLENGUA

“Si el seu sou el deprimeix no busqui psicòleg, sinó sindicat.”

Adeu a
l’històric
Salva López

CCOO de Catalunya
lamenta la mort de
l’històric sindicalista,
Salvador López, a causa d’una llarga malaltia, als 67 anys.
El Salva va ser un referent en el món de la química i el tèxtil. Des
del llunyà any 1976, en què va ser escollit
per primer cop com a representant dels
seus companys i companyes en una comissió de treballadors de l’empresa farmacèutica on treballava, Laboratoris Esteve,
el Salva no va abandonar mai el seu compromís en la defensa dels drets laborals i
socials dels treballadors i les treballadores.
D’origen gallec, però català d’adopció, va
tenir diferents responsabilitats sindicals
a CCOO, on va ser, durant uns quants
anys, secretari general de la Federació
d’Indústries Tèxtils i Químiques, l’antiga
Fiteqa. També va ser membre del Consell Nacional de CCOO de Catalunya.
Després de la fusió amb la Federació
Minerometal·lúrgica i la creació de la
Federació d’Indústria, el Salva López va
formar part de la Comissió Executiva de
la federació estatal. Mai oblidarem la seva
empremta com a sindicalista i, sobretot,
com a persona.

Alfons López & Pepe Gálvez
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