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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
Francesc Layret
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Més del 87 % del finançament de CCOO de
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Tot i aquests avenços, les persones —les persones que no som riques— estem en pitjors condicions per aguantar una sotragada perquè hi ha menys
estat del benestar del que hi havia el 2010. Prestacions i serveis públics van
deixant esquerdes en les cobertures davant la pèrdua del treball, davant la
malaltia o la dependència, davant l’encariment de l’habitatge.
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El fracàs de la política ens aboca
a noves eleccions generals el
10 de novembre
El desacord que ens ha portat a
aquestes noves eleccions provoca,
sens dubte, la desafecció de la ciutadania amb la política i afebleix la
democràcia i promou l’abstenció
Haurem d’anar a votar novament el 10
de novembre en unes eleccions generals,
després que s’hagi perdut una gran oportunitat amb el fracàs de les converses per
aconseguir la investidura d’un govern
progressista i estable. Això ens ha abocat
d’una manera irresponsable a la dissolució del Parlament i a la convocatòria de
noves eleccions. L’oportunitat perduda
per l’esquerra d’aquest país és un frau a la
voluntat de les classes populars, expressada el passat 28 d’abril, una esquerra que
ha abdicat d’abordar les necessitats d’una
societat que pateix els majors índexs de
desigualtat en dècades.
Un munt de reptes pendents
CCOO ha mantingut, des del minut u després de les darreres eleccions generals del
mes d’abril, que era fonamental i possible
la constitució d’un govern amb un programa decididament progressista. I és
que la majoria social, la dels treballadors i
les treballadores, difícilment entén que no
hagi estat possible la formació d’aquest
govern en un moment amb grans reptes
interns i externs, als quals ens enfrontem
i que urgeixen una veritable legislatura
productiva davant de temes com la desacceleració econòmica, la derogació de la
reforma laboral, la formació professional,
la digitalització de l’economia, les polítiques industrials i la transició ecològica, el
finançament suficient i estable del sistema públic de pensions i la redacció d’un
nou Estatut dels treballadors. Cal donar

resposta també a la crisi política
a Catalunya, que caldrà abordar
en els propers mesos després de
la sentència del judici del procés,
que es farà pública a l’octubre,
i, sens dubte, al difícil escenari que pot
plantejar un Brexit no negociat, el conflicte dels aranzels o l’escalada dels preus del
petroli.
Desafecció de la ciutadania
El desacord que ens ha portat a aquestes
noves eleccions provoca, sens dubte, la
desafecció de la ciutadania amb la política i afebleix la democràcia i promou
l’abstenció. A més, exposa el país al risc
d’una victòria electoral de la dreta, que,

agafada de la mà de VOX, pot acabar desmantellant definitivament l’estat de dret i
de benestar.
CCOO torna a reclamar que es posi al centre de les polítiques la reconstrucció dels
drets socials i laborals. Per això fem una
crida a la ciutadania a enfortir la democràcia i a mobilitzar-se als carrers i a les urnes
per reivindicar un programa social per a la
propera legislatura.

Esperant la sentència del
judici del procés
Un altre esdeveniment que tindrà una forta repercussió a Catalunya és la sentència del judici del procés a polítics i activistes socials independentistes, que
segurament es farà pública durant la primera quinzena d’octubre, fet que en el
moment de tancar aquest número de LLUITA OBRERA, encara no s’havia produït.
Caldrà veure quines conseqüències tindrà aquesta sentència per a la convivència i l’estabilitat del país i quina resposta social i política s’hi donarà. CCOO
ha tornat a reclamar que el conflicte polític es resolgui des de la política i no
des de l’àmbit de la justícia, i ha demanat l’alliberament dels presos i les preses.
CCOO reclama amplis consensos a Catalunya per trobar una sortida al conflicte amb l’Estat espanyol. Els propers mesos, sens dubte, seran clau per a la
història política i social de Catalunya.
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ENTREVISTA · DOMINIQUE MÉDA

“És fals que a fora del
treball assalariat es
guanyarà llibertat i
autonomia”
DOMINIQUE MÉDA

és professora de Sociologia de la Université
Paris-Dauphine

Dominique Méda és professora
de Sociologia a la Université
Paris-Dauphine, directora de
l’IRISSO (Institut de Recherche
Interdisciplinaire en Sciences
Sociales) i titular de la càtedra
Ecologia, Treball i Ocupació al
Collège d’Études Mondiales
(CEM). Recentment va visitar
CCOO, on va oferir una conferència sobre “El futur del
treball”, i no vam perdre l’ocasió
de fer-li aquesta entrevista, que
compartim ara a LLUITA OBRERA.

Quins són els desafiaments que
es presenten avui al món del treball?
Els desafiaments que es presenten al
món del treball actualment són molts. En
primer lloc, l’atur.
Hi ha massa atur, i això provoca la desesperació de les persones, que s’aboquen
a partits extremistes, com està passant
a França o a altres països d’Europa. En
segon lloc, impera el discurs, desafiant i
que genera molta ansietat entre la gent,
segons el qual el treball té tendència
a desaparèixer. Crec que és un discurs
construït per inquietar les persones assalariades, perquè abandonin la lluita i les
darreres proteccions.
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És un discurs que ens diu que l’ocupació
desapareixerà, però que, per a les persones que continuïn tenint una feina,
no serà un fet tan dolent, ja que el treball canviarà i esdevindrà més agradable
d’alguna manera. Se’ns diu també que
això serà la fi de l’empresa i la fi del treball
assalariat, i que, per tant, serà una bona
notícia. Així, es ven il·lusió a la gent, es venen somnis. Se’ns diu que veurem que a
fora del treball assalariat, el qual és molt
penós, guanyarem llibertat i autonomia, i
que això serà meravellós. Ara bé, aquest
és un discurs totalment fals.

En tercer lloc, el darrer desafiament és
lluitar contra el desmantellament del
dret del treball. Hi ha una ofensiva molt
gran en aquest moment a tots els països
contra el dret del treball que ens porta al
vell discurs de l’OCDE, que ens deia que
aquestes lleis provoquen la rigidesa del
món del treball i no faciliten la flexibilitat
perquè les empreses siguin més competitives. Nosaltres ens hem de resistir a
això i mantenir la mà d’obra assalariada
i el nivell de protecció laboral tant com
sigui possible.

No és cert que les feines desapareixeran
perquè nosaltres podem resistir i podem
prevenir la uberització de la societat. És
mentida que la feina freelance o autònoma és molt agradable, i nosaltres ho sabem molt bé gràcies al fet que ho hem
investigat amb enquestes i hem vist que
les persones no són més autònomes. És
més aviat al contrari: aquesta feina està
més controlada, més tancada, com és el
cas dels conductors d’Uber o els mateixos
treballadors i treballadores que es consideren lliures i que es troben amb llargues
jornades de treball i una feina molt mal
pagada. Així doncs, el segon desafiament, sens dubte, és lluitar contra aquest
discurs erroni sobre l’automatització del
treball.

I com podem combatre tota
aquesta ofensiva contra el dret del
treball, contra els drets dels treballadors i les treballadores?
Jo penso que cal més reivindicació i lluita
comunes en l’àmbit dels països europeus
i penso que cal una acció que vagi més
enllà de cada Estat, que sigui a escala europea i que tingui per objectiu rellançar i
impulsar l’activitat als països on hi ha una
alta taxa d’atur, com és el cas d’Espanya,
Itàlia o França.
En un darrer llibre que acabo d’escriure
juntament amb un col·lega economista i un col·lega jurista diem que una altra manera de fer les coses és possible,
i expliquem els canvis que es produiran

a Europa i on s’haurà d’intervenir en el
marc de la governança europea, també
en termes de política econòmica per
reactivar l’activitat econòmica amb un
gran nivell d’inversió pública en el marc
de la transició ecològica i social. Jo estic
força interessada en la idea de la solidaritat en la transició justa, que vol dir no
fer recaure tot el pes dels canvis en les
persones amb menys recursos. Hi ha una
gran feina a fer a Europa per conservar un
patrimoni tan valuós com és el sistema
salarial i el dret del treball, i reactivar la
maquinària econòmica.
Quins són els elements més
importants per dur a terme una
transició justa perquè aquesta sigui
realment efectiva i que els canvis no
els acabi pagant la gent més
vulnerable?
Cal que la qüestió social i la qüestió ecològica estiguin absolutament unides de
manera permanent. A França recentment han augmentat l’impost sobre els
carburants i això ha afectat especialment
aquelles persones que es veuen obligades cada dia a utilitzar el seu cotxe privat
i que moltes vegades són les més modestes i viuen als suburbis o a la perifèria
de les ciutats. Aquesta no és la transició
justa de què parlem. La transició justa
es basa, per exemple, a fer un gran pla
d’adaptació tèrmica dels habitatges on
viu la gent més modesta, objectiu que
sens dubte és molt car (es parla de mil
milions d’euros per any només a França).
Ara bé, si l’Estat financés aquesta adaptació tèrmica dels habitatges més modestos, que podria afectar-ne set o vuit
milions, permetria assolir un estalvi important. Per tant, cal invertir en la transició ecològica per fer més sostenibles els
processos industrials, per exemple, però
sempre amb l’esperit de dedicar la major
part dels recursos a favor dels més vulnerables.
El pilar europeu de drets socials
està tenint una bona resposta
davant el problema de la cohesió a
Europa i el dúmping salarial i social?
Hi ha un munt de problemes en l’àmbit

de l’Europa social, i existeix el problema
específic del treball autònom. La propera reforma que es vol dur a terme no és
suficient. A França hi ha uns 550.000 treballadors i treballadores autònoms, sense
comptar amb el transport per carretera, i
això embogeix la gent quan escolta discursos que denoten que els volen robar
la feina o que la poden perdre. Tot això
és molt negatiu, ja que crea una atmosfera detestable a Europa. L’única manera
d’evitar aquesta situació hauria estat la
transferència massiva de fons cap als països de l’Est quan aquests van entrar a la
Unió Europea. Va ser diferent quan hi van
entrar Espanya i Portugal, que van rebre
un gran nombre de fons estructurals de
la Unió Europea per ajudar-los a arribar al
mateix nivell, quan encara no passava res
a l’Alemanya de l’Est. Per això s’explica el
dúmping social que hi ha.
Hem d’anar realment molt més enllà,
però no sé com ho farem ara amb el
Brexit i tots els països que no tenen cap
interès a fer que avancem en l’Europa social. Recentment, amb motiu de les eleccions europees, va tenir lloc a França un
debat amb els líders de les dotze llistes
electorals dels partits que es presentaven
a les eleccions. Els quatre de caire sobiranista van dir clarament que havíem de
marxar d’Europa o, com a mínim, deixar
Europa ben lluny de les responsabilitats
i les competències. És a dir, evitar transferir competències a Europa i tornar a
l’Europa de les nacions.
En un context mundial difícil i
amb la multilateralitat que desapareix, és suficient una Europa social
com la que tenim o caldria fer
alguna cosa més per estendre els
drets socials a tots els altres països?
Hi ha dos temes fonamentals. D’una banda, cal una Europa social, amb la qual
hem d’anar molt més enllà i estabilitzar
els drets reals per a tots els treballadors i
ciutadans europeus. De l’altra, cal donar
més poder a l’Organització Internacional
del Treball (OIT). Avui podem constatar
que les tensions a l’interior de l’OIT han
contribuït que l’empresariat hagi recupe-
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“Hi ha una
ofensiva molt
gran a tots els
països en contra
el dret del treball
que ens porta al
vell discurs de
l’OCDE, que ens
deia que aquestes
lleis provoquen
la rigidesa del
món del treball
i no faciliten la
flexibilitat perquè
les empreses
siguin més
competitives”

rat control i les coses hagin quedat en un
punt mort. Jo crec que mentre no hi hagi
una OIT forta i capaç, com l’OMC (Organització Mundial del Comerç), de lluitar
davant els tribunals i els països que facin
dúmping social, no ens en sortirem pas.
M. Albarello / E. Rey
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INDÚSTRIA

CCOO apostem per una transició
justa a la indústria de l’automòbil
Malgrat que hi ha diversos estudis i anàlisis no coincidents, i que de vegades fins i
tot són contradictoris, sobre com serà la
transició de la indústria de l’automòbil,
tot sembla apuntar cap a l’electrificació
dels motors de vehicles i la mobilitat
compartida.
Davant la caiguda de les vendes que experimenten els mercats europeus, causada en part per la incertesa davant la
proliferació de lleis, regulacions i plans
per reduir les emissions contaminants,
sembla haver-se iniciat un canvi de tendència que obre la porta definitivament
al vehicle elèctric.
En aquest escenari de transició, els fabricants d’automòbils es troben immersos
en un procés de reflexió estratègica per
definir un nou model de negoci, reestructurar la cadena de valor i, eventualment, redimensionar els seus actius de
producció.
Cap al vehicle elèctric
La previsible pèrdua de quota de mercat
dels vehicles convencionals, amb motors
de gasolina i gasoil, a favor d’un augment
progressiu de les vendes del vehicle elèctric, amb les versions híbrides, obliga a fer
fortes inversions i canvis substancials en
l’estructura de la indústria automobilística. El procés de substitució dels vehicles
de combustió pels elèctrics i híbrids serà
gradual, encara que es preveu que es farà
de manera ràpida.
Aquesta transició s’ha d’abordar a les nostres empreses des del principi, assegurant
la producció, perquè d’aquesta manera
es podran crear nous llocs de treball que
compensin els desapareguts a causa de
la simplificació de processos i la possible
caiguda de volums de producció.
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Els fabricants d’automòbils es troben
immersos en un procés de reflexió
estratègica per definir un nou model de
negoci, reestructurar la cadena de valor i,
eventualment, redimensionar els seus actius
de producció

També cal dir que una ràpida i eficient transició cap al vehicle elèctric podria suposar
una oportunitat per a les empreses catalanes, ja que ha quedat demostrada la seva capacitat i la dels seus treballadors i treballadores per adaptar-se als nous processos productius i a les condicions del mercat canviant. La important presència sindical al sector
facilita que, mitjançant la negociació col·lectiva i els processos de conflicte, es trobin les
mesures pactades d’adaptació i flexibilitat necessàries per adaptar-se als canvis.
CCOO considerem necessari que l’Observatori de la Indústria confeccioni un mapa de
riscos concret per al sector de l’automòbil que permeti conèixer com es redimensionarà aquest sector davant la transformació tecnològica i que prevegi l’afectació de llocs
de treball per anticipar estratègies de transició justa.

INDÚSTRIA

A Catalunya és necessari disposar d’una indústria auxiliar fonamentalment de
components electrònics, ja que aquests representen el gruix de les parts i dels
components que integren el vehicle elèctric. Sense la producció d’aquest conjunt
de sistemes de connectivitat, control de motor i altres sistemes d’intel·ligència artificial no serà possible retenir una part gaire important del valor afegit del vehicle
elèctric. Les empreses del sector auxiliar de l’automòbil han d’adaptar-se —les
que puguin— a les noves demandes del mercat, i hauran d’adaptar i formar les
seves plantilles perquè assumeixin els nous reptes. Per això faran falta també importants acords entre els agents implicats i els governs de la Generalitat i de l’Estat
que ajudin a finançar aquests processos de transició. Tomás Díaz

PROPOSTES DE CCOO:
CReforçar els recursos de l’Observatori de la Indústria i les
competències del sector de l’automòbil.
CElaborar un mapa de llocs de treball afectats per la transformació del sector.
CElaborar un pla de formació integral de formació professional, de grau i contínua, adaptat a les noves necessitats
del sector.
CEstablir aliances empresarials per produir bateries i els
seus components.
CDefinir els canvis normatius necessaris per a l’impuls de la
indústria sostenible de l’automòbil, tant de caràcter local
com nacional.
CElaborar un mapa d’empreses de components i un pla
d’inversions públiques/privades per a la seva adaptació
als components electrònics.
CFer inversions públiques en infraestructures de càrrega
per al vehicle elèctric.
CEstablir un pacte social per a la transició justa que garanteixi l’ocupació efectiva dels treballadors i treballadores
del sector.
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CCOO
aconsegueix
la readmissió
d’un
treballador
acomiadat
a Autocares
Meg Bus
El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de
Catalunya ha guanyat una sentència
que permet la readmissió d’un treballador d’Autocares Meg Bus, SL, que va
ser acomiadat després de presentar-se
a les eleccions sindicals.
La sentència, dictada pel Jutjat Social
33 de Barcelona, condemna les empreses Autocares Meg Bus, SL, i Cintoi Bus,
SL, a readmetre el representant dels
treballadors i treballadores per CCOO i
a pagar-li una indemnització de 50.000
euros per danys i perjudicis.
Quan l’empleat, després d’una baixa
laboral, es va reincorporar a la feina, el
servei de prevenció aliè de l’empresa
(Quirón Prevención) va fer un informe
en què determinava que havia de canviar de lloc de treball durant un temps
a causa de la medicació que prenia. En
el moment en què l’empresa es va assabentar que es presentava a les eleccions sindicals, aquesta va pressionar la
doctora per canviar el dictamen mèdic i
dir que no era apte per a la feina.
El jutge considera que l’actuació de
l’empresa ha vulnerat els drets fonamentals del treballador, ja que aquesta
volia donar “un toc d’atenció o avís a
altres potencials navegants sindicals”.
Des de CCOO denunciem que, a més de
l’actuació fraudulenta de l’empresa, en
aquest cas conflueixen tant la manipulació d’un informe mèdic com la pressió
sobre els serveis de prevenció Quirón
Prevención, elements que posen en
dubte la seva feina i independència.
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El CITE de CCOO atén una majoria
de persones llatinoamericanes en
situació irregular
Durant el primer semestre del 2019, des de
les 33 oficines del CITE, les quals estan distribuïdes arreu de Catalunya, es van atendre 6.504 persones, que van realitzar 8.890
visites i van plantejar 14.701 consultes.

noves arribades, fet que també evidencia
l’existència d’una bossa de persones que
no han pogut regularitzar la seva situació
per les dificultats que genera un mercat
de treball de baixa qualitat.

Per nacionalitats, el primer país és el Marroc (amb un 15,5 % del total), seguit de
Colòmbia (9,5 %), Veneçuela (7,2 %), Hondures (7,2 %) i Bolívia (5,6 %). Així mateix,
prop del 60 % de les persones ateses són
llatinoamericanes.

En aquest sentit, el 29 % de les consultes
ateses tenen a veure amb temes vinculats
a les vies de regularització de la seva situació administrativa: el 20,5 % són sobre
arrelament social; el 7,8 %, sobre altres
formes de regularització, i el 0,4 %, sobre
arrelament laboral.

La memòria del CITE, a més, mostra un
increment (aquest arriba al 61 %) de les
persones sense autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol,
en part com a conseqüència d’aquestes

Augment del treball irregular
A través de la memòria s’observa un increment del nombre de persones que
no treballen, el 54,4 %, i de les que ho fan

de manera irregular, el 63,2 %. El principal
sector d’ocupació és el treball de la llar,
que ocupa el 37 % de les persones que
treballen. En aquest cas, el 95,3 % són
dones. Aquest, a més, és el primer sector
pel que fa a treball irregular, amb el 42,7 %
del total de les persones que treballen de
manera irregular.
La tipologia de la persona atesa al CITE és,
doncs, una dona llatinoamericana, sense
autorització administrativa i que treballa
de manera irregular al sector del treball
de la llar, amb tot el que això significa de
situació precària, ja que la precarietat i la
invisibilitat del sector se sumen a la pèssima situació que comporta la irregularitat
administrativa. Carles Bertran

“D’igual a igual”, un projecte per a la
dignificació del treball de la llar i les cures

La situació laboral del sector del treball de
la llar i les cures està definida per una gran
precarietat, invisibilitat i poca valoració
social. Tots aquests factors estan directament vinculats a l’associació de les feines
domèstiques a l’àmbit de la reproducció
social, el qual s’ha atribuït històricament
a les dones.
juliol-setembre / 2019

El projecte “D’igual a igual”, que promou
el sindicat i que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, cerca apoderar les treballadores de la llar i promoure’n
l’autonomia, amb una especial incidència
en les treballadores de la llar internes. A
més, pretén enfortir l’autoorganització de
les treballadores de la llar i fomentar-ne

la incorporació al sindicat per fer-les un
subjecte actiu de defensa de les seves
reivindicacions laborals i socials. Finalment, també vol sensibilitzar la societat
sobre la importància del treball de la llar
i les cures.
I tot això, “D’igual a igual” ho vol fer promovent la implicació de les treballadores i de les associacions que lluiten per
dignificar el sector, creant xarxa i treballant de manera horitzontal, i tenint en
compte les disponibilitats i les necessitats dels col·lectius que vol organitzar
i representar. En definitiva, es tracta de
portar a l’extrem el principi d’acollida
al sindicat a aquests col·lectius i posar de manifest la utilitat del sindicat
com a element d’identitat de classe i
d’identificació col·lectiva. C.B.

IMMIGRACIÓ
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CCOO reclama la protecció dels menors
no acompanyats que arriben a Catalunya
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (1989) prescriu
que tot infant (persona menor de divuit
anys) ha de ser protegit contra qualsevol tipus de discriminació i que el seu
interès superior ha de fer-se efectiu amb
una protecció i una cura adequades per
part de l’Estat quan els pares, mares o altres persones responsables legalment no
tinguin capacitat per fer-ho. Una societat
democràtica, inclusiva i acollidora ha de
fer valdre aquests principis i dotar de recursos les seves eines institucionals per
fer-los reals.
A Catalunya, hem assistit, durant els últims
mesos, a un debat públic esbiaixat per titulars mediàtics, opinions polítiques irresponsables i desconeixement adobat per ambdues coses davant la realitat de l’arribada
de menors i infants no acompanyats al
nostre país. Hem vist imatges lamentables
en campanyes electorals i en notícies sensacionalistes que volien lligar el fenomen
de la migració amb la inseguretat.
Cal fer una reivindicació contundent per
posar fi a l’estigmatització que certa terminologia segregadora fa créixer i també
evitar discursos de cotó fluix. Les persones joves i els infants venen al nostre país
perquè fugen d’una situació desastrosa i
sense futur als seus països d’origen. Són
joves i infants als quals hem de protegir
els seus drets, com a qualsevol altra persona, i aquesta ha de ser la primera premissa per a la seva atenció pública.

Aquests joves fugen d’una situació desastrosa i sense futur als seus països d’origen

Calen més recursos
Ara bé, per fer reals aquests compromisos,
tal com prescriu el compliment legal de
les resolucions del Parlament i les recomanacions del Síndic de Greuges, la Generalitat ha de dotar de recursos, actualitzar i
adaptar la cartera de serveis socials a les
noves necessitats i, més que possiblement, replantejar-se el sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
Cal una millor col·laboració, més freqüent
i més estreta entre administracions (especialment amb ajuntaments), sindicats,
entitats sectorials i veïnals, i col·legis professionals, i cal millorar les condicions laborals de les persones treballadores del
sector, especialment del privat (sobredimensionat). També urgeix reactivar i complir els acords de les meses tècniques.
No pot ser que sempre parlem d’urgència
o emergència quan es tracta de canvis

necessàriament estructurals. No pot ser
que les condicions laborals siguin tan
diferents en funció de si treballes en un
centre públic o de si ho fas en una empresa privada (per cert, amb un conveni
bloquejat des de fa molts mesos).
Contra l’odi i la discriminació
Per a CCOO cal una resposta conjunta
de país per lluitar contra els missatges
d’odi i discriminació. Així mateix, fa falta
replantejar-nos conjuntament el sistema
de protecció i pensar en les treballadores
i treballadors del sector per posar fi a una
situació precària que no pot ser compatible amb missatges polítics positius, però
que cal dotar de contingut real.
Protegim infants i menors, fem una societat oberta i acollidora. Necessitem paraules, conceptes i mesures amb recursos.
Toni Mora

Desmuntem els prejudicis als centres de treball
El taller Desmuntant prejudicis forma
part de la campanya contra els estereotips i els prejudicis als centres de treball
promoguda pel CITE de CCOO de Catalunya. Aquesta campanya va rebre, el
2015, el Premi Francesc Candel per la
seva contribució a la integració dels ciutadans i ciutadanes catalans d’origen immigrant que atorga la Fundació Carulla.
La campanya té com a objectiu posar
de manifest el paper que tenen els este-

reotips i els prejudicis en la nostra percepció de les diferents diversitats presents al
nostre entorn social. I, molt especialment,
pretén fer prendre consciència del seu
paper en la construcció del discurs racista
i xenòfob, i adquirir una actitud crítica davant d’aquest fenomen.
Taller de dues hores
El taller té una durada aproximada de dues
hores i se centra en els aspectes emocionals

i vivencials. Això es concreta en la realització
de quatre dinàmiques de grup i hi poden
participar entre deu i vint-i-cinc persones.
S’adreça especialment a delegats i delegades sindicals, però també hi pot participar
el personal tècnic de l’Administració local,
membres d’entitats socials o estudiants
de segon cicle d’ESO i superiors.
Si us interessa poder organitzar el taller a
la vostra empresa, poseu-vos en contacte
amb el CITE (cite@ccoo.cat). C.Bertran
juliol-setembre / 2019
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Bon projecte de llei per regular la contractació
pública de serveis d’atenció a les persones
En tot cas, entenem que pot ser una oportunitat articular una llei
que reguli d’una manera més precisa la contractació pública quan
aquesta es produeix. Per a CCOO aquesta llei ha de garantir sempre la continuïtat i la qualitat de l’ocupació. Cal que en tota la contractació pública s’adoptin clàusules socials i mesures per posar fi
a qualsevol discriminació per gènere, origen, edat, orientació sexual o creences. Les empreses que no respectin aquests principis
bàsics han de ser excloses de l’accés als contractes públics.

El preu no pot ser l’únic criteri de
valoració a l’hora de decidir quina
empresa oferirà el servei
Les persones han de ser al centre de qualsevol política pública;
si no fos així, tot plegat seria ben absurd. Des del Govern, i per
segona vegada després de decaure amb l’ocàs de la legislatura
anterior, s’ha promogut un projecte de llei que pretén regular
millor la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones. Alguns l’han anomenat llei Aragonès, perquè el vicepresident la va presentar al ple del Parlament.
Des de CCOO hem participat com a compareixents al Parlament
i hem fet pública la nostra posició per diferents vies. Nosaltres
defensem i reivindiquem una gestió pública directa com la millor fórmula per a l’accés universal als serveis públics en condicions d’equitat per a tota la ciutadania.

La gestió pública i els nostres drets
La llei ha d’establir clarament que no hi poden haver condicions
laborals inferiors a les del personal propi de l’Administració pública; a tots els plecs de licitació ha de ser obligatori el compliment del conveni col·lectiu de referència, i la representació legal
dels treballadors i les treballadores ha de tenir un paper central i
no només ser informada, ja que ha d’acreditar les condicions de
treball que cal respectar.
Per a CCOO el preu no pot ser l’únic criteri de valoració a l’hora
de decidir entre ofertes. La qualitat de l’ocupació, la formació
contínua, l’estabilitat laboral, l’expertesa dels equips i les polítiques d’inserció laboral han de ser determinants a l’hora de triar
l’empresa contractada.
Per a CCOO aquesta llei ha de ser inclusiva i de consens social.
Estem parlant de serveis d’atenció a les persones. Les persones
estem per sobre dels diners i del mercat. Les persones som subjectes de drets, som ciutadania i no merament usuaris.
Toni Mora

CCOO participa a
l’Agenda Urbana de
Catalunya
CCOO ha participat a la darrera sessió de treball de l’Agenda
Urbana de Catalunya, impulsada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, amb agents econòmics i socials
i de l’àmbit local.
L’agenda té com a objectiu la millora de la gestió de les polítiques urbanes per acostar-les a les necessitats actuals i futures
de la ciutadania, en un moment de crisi dels valors democràtics
a escala global.
L’Agenda Urbana de Catalunya vol potenciar les oportunitats i
afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització del nos-
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tre territori. La planificació
urbana és un instrument que
permet l’assoliment de la qualitat
de vida i el benestar de les persones,
tenint en compte la inclusió social i l’erradicació de la pobresa;
modernitzant els sectors econòmics tradicionals i cercant nous
models productius que aprofitin els avantatges de la concentració urbana, i apostant per la transformació del model energètic, el canvi en la mobilitat de les persones i les mercaderies, i
l’adaptació al canvi climàtic.

FORMACIÓ
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Avenç important de la concertació
de la formació professional
Aquests mesos estem assistint a un fenomen sorprenent. Quan encara tenim
431.000 persones desocupades a Catalunya —això suposa més d’un 11 % de
la població activa—, un nombre creixent
d’empreses denuncien que no troben
el personal qualificat que necessiten.
Això, tenint en compte que, a banda de
les persones que estan esperant la seva
oportunitat, tenim més de mig milió de
treballadores i treballadors que disposen
d’una qualificació superior a la que requereix el seu lloc de treball. Aquest desajust,
que comporta precarietat i insatisfacció
per a moltes persones, es trasllada, alhora, a una manca de productivitat del
teixit productiu. Aquest fet esdevé especialment preocupant en un moment
en què es plantegen reptes importants
en el pla geopolític, en l’anticipació del
canvi tecnològic i en la cerca d’un model
de creixement més sostenible en termes
mediambientals.
La solució per fer encaixar l’oferta i la
demanda de mà d’obra qualificada i per
adaptar-la a les necessitats del mercat
de treball a mitjà i a llarg termini sembla
òbvia. Comença per una prospectiva que
permeti identificar quines seran, en termes de qualificació, les professions amb
més demanda a mitjà i a llarg termini, i
continua per informar i orientar les persones que es volen formar, intentant que es
puguin conciliar la vocació i l’oportunitat.
En aquest marc, cal atendre i acompanyar tant les persones que es volen incorporar al mercat de treball com aquelles
que ja hi són, però que o bé han quedat
desplaçades i volen tornar a treballar
o bé volen millorar o canviar les seves
competències professionals. En aquests
casos, l’acreditació de les competències
existents cobra especial relleu, perquè
permet identificar el potencial real del
teixit productiu, fer valer l’experiència i la

formació informal adquirida i fer més àgil
la millora professional que reclamen moltes persones treballadores.
Aquesta lògica —que no és altra que
la de la formació al llarg de la vida i de
la qual hem escoltat parlar tantes vegades— va quedar ben recollida en la Llei
de formació i qualificació professionals,
aprovada per prop d’un 90 % del Parlament de Catalunya fa ara poc més de
quatre anys. Aquest nou marc legislatiu
situa la integració dels subsistemes de la
formació per a l’ocupació i de la formació
inicial en un únic sistema de formació i
qualificació professionals de Catalunya,
que oferirà el conjunt dels serveis, des
de la prospectiva a l’acreditació, passant
per la informació, l’orientació o la mateixa formació. El màxim òrgan de govern
d’aquest sistema és una comissió rectora
on participem CCOO de Catalunya, com a
organització sindical més representativa,
i el seu òrgan de gestió és una agència
en la qual el nostre sindicat també tindrà
representació.
Una FP dual efectiva
Els departaments i les organitzacions que
formen aquesta Comissió Rectora han
estat treballant, des de principis d’any i
amb la participació de més de seixanta persones expertes, per desenvolupar
l’estratègia catalana de formació que farà
realitat els principis i els valors del sistema.
Al mateix temps, s’han identificat les principals prioritats per avançar amb agilitat
en el seu desplegament i s’ha concertat
un document de bases per a una de les
qüestions més delicades i estratègiques
pel que fa al nostre mercat de treball: el
model de formació professional dual.
Després d’un juny amb fortes estridències, amb una resolució que ni era fruit de
la concertació ni havia estat negociada
amb els representants dels diversos pro-

Cal encaixar l’oferta i la
demanda de mà d’obra
qualificada per adaptar-la a
les necessitats del mercat
de treball

fessionals, aquest nou model incorpora
millores importants. Aquestes són el reconeixement del marc de referència que ha
de promoure l’Acord interprofessional de
Catalunya i la negociació col·lectiva a l’FP
dual, facilitats per fer un seguiment més
exhaustiu de les persones aprenents que
s’incorporen a les empreses, o la formació
de les persones tutores que les acompanyen i que han de vetllar perquè es preservi el caràcter “formatiu” de l’experiència
formativa. Tot un pas endavant en un àmbit —el de la passarel·la formativa, que va
des de l’escola fins al lloc de treball— en
què s’han d’assolir amb urgència les condicions que reclamen les persones joves
per poder encetar el seu projecte personal i professional. Ricard Bellera
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Més del 87 % del finançament de CCOO de
Catalunya es fa amb ingressos propis
Com cada any, CCOO hem lliurat els comptes auditats del
2018 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.

Els comptes van ser aprovats pel Consell Nacional el 19 de juny
del 2019, amb la qual cosa es complia una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates
per a la presentació i aprovació dels comptes.

El tancament de l’exercici 2018 presenta un resultat positiu en
el conjunt de la CS CONC de 267.132 euros, resultat que se situa
en la tendència iniciada l’exercici 2013, amb l’excepció del 2017,
quan el sindicat va tenir un resultat negatiu de –500.232,95 euros, a causa del tancament de la cooperativa d’habitatge.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre
d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb altres informacions econòmiques rellevants, a l’apartat de “Transparència” .

El balanç integrat a 31 de desembre del 2018 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i a mitjà
termini. Els ingressos per les quotes de les persones afiliades han
millorat, per la consolidació de la tendència a l’alça de l’afiliació i
per l’augment de la quota, i ja arriben al 63,37 % dels ingressos.

Per una llei de participació institucional
Reivindiquem una llei de participació institucional que reguli i
faci transparent l’activitat dels agents socials, i que n’asseguri un
finançament suficient i estable. Aquesta llei hauria d’obligar tots
els agents socials a presentar els comptes a la Sindicatura.

Baixen els ingressos per subvencions
Els ingressos per subvencions baixen una mica respecte del
2017, i ara només representen el 12,58 %, davant del 87,42 %
d’ingressos propis. El finançament públic dels sindicats és insuficient en relació amb les funcions que els encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis
col·lectius, que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la
població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de
les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al
100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic, que paguen, sobretot, les persones afiliades.

Malgrat que aquesta obligació que reivindiquem no existeix encara, CCOO de Catalunya volem evidenciar la ferma voluntat del
sindicat de fer transparent l’origen i la destinació dels recursos
de què disposem, per garantir que la societat catalana tingui ple
coneixement d’aquests comptes, i de la disposició que tenim a
sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.
Al web de CCOO de Catalunya trobareu el dossier de premsa
dels comptes del 2018 presentats a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, els comptes anuals de CCOO de Catalunya del 2018 i
l’informe de l’auditoria Meridiana Auditores, SLP, així com el Balanç
integrat del 2018 dels comptes anuals de CCOO de Catalunya.

INGRESSOS

DESPESES
juliol-setembre / 2019
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Ja som 145.000 afiliats i afiliades
afiliats i afiliades, ara observem una progressió en el nombre de
persones que confien en CCOO. El darrer cop que vam arribar
a les 145.000 persones afiliades va ser l’any 2014, i després dels
difícils 2015 i 2016 comença una fase de recuperació.
Aquesta pujada de l’afiliació té unes claus que val la pena esmentar. Per exemple, l’augment es produeix especialment entre les
dones: l’afiliació femenina és la més alta de la història de CCOO
de Catalunya, fet que, de nou, mostra clarament el procés de
feminització del sindicat.

L’afiliació femenina és la més alta de la
història de CCOO de Catalunya, fet que
mostra el procés de feminització del
sindicat

Amb les dades d’afiliació a CCOO de Catalunya fins al juliol
del 2019, podem afirmar que aquest any l’evolució està
sent molt positiva. Ara a CCOO de Catalunya som més de
145.000 afiliats i afiliades, i seguim sent el primer sindicat
català.
Detectem que es consolida un canvi de tendència des del 2017,
després de set anys de caiguda —entre el 2010 i el 2016—, sobretot, pels efectes de la crisi econòmica.
Així, l’afiliació al sindicat ha tornat a pujar durant els primers
mesos del 2019, i, si a finals de l’any passat era de gairebé 142.700

Entre 41 i 60 anys
També destaca el fet que més del 64 % dels afiliats i afiliades
tenen entre quaranta-un i seixanta anys. Aquesta dada està en
consonància amb el procés d’envelliment del mercat de treball:
precisament CCOO va elaborar un informe que precisava que
d’aquí a deu anys la meitat dels treballadors i treballadores catalans tindran més de quaranta-cinc anys.
Pel que fa als treballadors i treballadores més joves, saben que
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya és l’espai que tenen al
sindicat per organitzar-se i combatre la precarietat o la manca de
drets que els afecta a l’inici de la vida laboral.
En qualsevol cas, en un moment en què els sindicats han estat
menyspreats i atacats, observem que hi ha molta gent que torna
a recórrer a CCOO, en valora la utilitat, la seva independència
dels poders econòmics o polítics o la seva lluita per transformar
la societat en benefici de tots i totes. Com molt bé diu el lema de
l’actual campanya d’afiliació: “Amb tu tenim la força!”.

Festa del Treball Digne 2019
El dissabte 5 d’octubre del 2019 ha estat la data escollida per celebrar una nova edició de la
Festa del Treball Digne de CCOO de Catalunya.
Com l’any passat, a la plaça de la Cultura i al Centre Cultural Bellvitge-Gornal de l’Hospitalet
de Llobregat s’han programat actuacions musicals, debats, activitats culturals, jocs infantils,
actes de reconeixement, menjar, beure… com a lloc de trobada de la gent de CCOO davant la
proximitat de la Jornada Mundial pel Treball Digne (7 d’Octubre).
En format de tarda nit, a l’espai exterior destaquem les actuacions musicals de Timón Republik
i Hotel Cochambre, mentre que el Centre Cultural Bellvitge-Gornal ha estat el lloc escollit per a
l’actuació de Roig Encès (la coral de CCOO) i per a la projecció d’un documental sobre la vaga
de la construcció dels anys setanta i un debat sobre vaga laboral i protesta social.
Amb aquesta festa s’ha aconseguit el propòsit de crear un clima de germanor entre la gent
de CCOO, per demostrar-nos i recordar-nos que CCOO és un sindicat útil, proper i necessari.

juliol-setembre / 2019
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CCOO torna a reclamar una Catalunya
inclusiva, plural i amb drets a la Diada
de l’11 de Setembre

Com cada any, CCOO de Catalunya ha participat als actes de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de Setembre. Ho ha fet conjuntament amb UGT i altres entitats socials amb
una reivindicació conjunta: “Per una Catalunya inclusiva, plural i amb drets”, amb la qual
s’ha realitzat la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
Enguany, sota la pluja, l’acció també ha tingut per objectiu reivindicar al Govern de la
Generalitat polítiques socials per millorar les condicions de vida de les persones que
viuen i treballen a Catalunya i per lluitar contra la pobresa.

Amb motiu també de la Diada Nacional
de Catalunya, i en el marc del Seminari
Salvador Seguí, la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya ha organitzat
el debat titulat “Valors republicans: valors
de futur, feminisme i drets de ciutadania”.
CCOO de Catalunya, juntament amb el
Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, la Casa Amèrica
i el Centre Salvador Allende de Barcelona,
també ha organitzat un acte per commemorar el 46è aniversari del cop d’estat a
Xile i la mort del president Salvador Allende, així com el 80è aniversari de l’arribada
a Xile del Winnipeg, un vaixell de solidaritat que hi va portar 2.500 exiliats i exiliades republicans.
A més, el sindicat també ha participat
en els diversos actes i ofrenes florals que
s’han dut a terme a les principals ciutats
de Catalunya.
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La XIV Escola de Dones de CCOO de
Catalunya debat sobre gènere i classe:
interrelació o jerarquia?
Per a la majoria de les dones, el neoliberalisme ha significat precarietat laboral, empobriment i condicions de vida i de treball
dures, així com doble presència, bretxes de gènere, desigualtats
i violències masclistes. Però què és primer: la condició de classe
o la condició de gènere?
Enguany, per a la XIV Escola de Dones, hem decidit reflexionar i
debatre sobre els conceptes de gènere i de classe. Volem esbrinar si entre ells s’estableix una relació horitzontal o si, en canvi,
és jeràrquica. Sigui com sigui, és una relació que des del sindicalisme del segle XXI cal tenir en compte per entendre les desigualtats i tots els factors que les condicionen.
Aquest és un moment convuls per al debat de les idees en general i per a la funció, la finalitat i la raó de ser del sindicalisme i
de la lluita de classe en particular. En efecte, cal plantejar-se com
aquesta es relaciona i interactua amb la lluita feminista, i com
aquesta relació pot esdevenir una guia per combatre desigualtats i discriminacions de tota mena. A partir d’aquesta constatació, doncs, podrem establir un full de ruta que contingui les prioritats per poder avançar en igualtat, justícia social, democràcia i
drets de ciutadania en ple segle XXI.
Necessitem, tal com apunten Tithi Bhattacharya o Silvia Federicci, una definició més àmplia de classe? El feminisme ens pot
ajudar a fer aquesta definició? Reflexionarem sobre la classe i
el gènere a partir de la realitat d’un conjunt de desigualtats i la
seva interseccionalitat, com la migració, l’edat, la discapacitat o
la identitat sexual.
Propostes i reflexions
Ens preguntarem —perquè volem trobar respostes, i possiblement múltiples— com es relacionen la classe i el gènere, el
marxisme i el feminisme, el patriarcat i el capitalisme, i si ho fan
des d’una posició equitativa o jeràrquica. Volem tenir elements
per reflexionar sobre si algun d’aquests conceptes o maneres
d’explicar el món i la realitat té més força transformadora que
els altres; com els afecta la interseccionalitat i les desigualtats
múltiples; com es relacionen entre elles; com es retroalimenten

el capitalisme i el patriarcat, i com d’implicats estan en el treball
assalariat i en la vida de les persones.
Volem que aquesta aproximació esdevingui el punt de partida per a tota l’organització de cara al procés assembleari que
aviat iniciarem a CCOO de Catalunya. Com en edicions anteriors,
l’escola tindrà dos espais diferenciats: al matí hi haurà un espai
de reflexió i una proposta de les dones de CCOO, i a la tarda, un
espai obert per al conjunt de l’afiliació i la ciutadania.
L’escola es portarà a terme a les Cotxeres de Sants el 24 d’octubre.
Començarem amb la conferència de Dolors Comas d’Argemir,
catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili.
Seguirem amb una assemblea de delegades i grups de treball
per debatre i recollir aportacions. Acabarem amb una taula rodona sobre “El terra enganxifós, una realitat lligada a la precarietat,
la classe social i el gènere”, en la qual participarà, entre d’altres,
Pilar Carrasquer, sociòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup QUIT.
Alba Garcia Sànchez

S’aprova una declaració que posa les bases
d’una agenda política feminista
El passat 1 de juliol el Parlament de
Catalunya va acollir un ple format exclusivament per dones, entre les quals
s’incloïen les seixanta diputades, membres del Consell Nacional de les Dones
de Catalunya, on eren presents també
membres de la Secretaria de les Dones
de CCOO Catalunya, i representants
d’entitats feministes.
Aquesta iniciativa té els objectius

d’estrènyer vincles i de fer xarxa entre
els col·lectius i les entitats de dones,
d’una banda, i les diputades, de l’altra,
per consolidar complicitats i mostrar
un compromís comú amb relació a la
situació de les dones a la societat, a més
de facilitar la participació de les entitats
de dones en l’agenda política del país.
Aquesta participació es tradueix en propostes i eines que els grups parlamen-

taris puguin assumir per a l’elaboració
de noves lleis, la reforma de les ja existents i les pràctiques del dia a dia de la
institució.
En la resolució escrita del ple es mostra
l’anàlisi que es va fer dels progressos
aconseguits i dels molts reptes pendents amb relació a l’aplicació de la
Declaració de Beijing a què haurà de fer
front la seva Plataforma d’Acció.
juliol-setembre / 2019
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L’AIC i l’AENC ja incideixen
en els convenis i impulsen
millores del poder adquisitiu
dels salaris
No va ser fàcil que l’Acord interprofessional de Catalunya
(AIC) 2018-2020 assolís els objectius d’acció sindical de
CCOO com a sindicat a l’ofensiva. Aquest acord, complementari de l’AENC estatal, que va tenir una negociació plena de dificultats i resistències empresarials, marcava, fa poc
més d’un any, un punt d’inflexió per superar una tendència
que no traslladava el creixement econòmic als salaris.
Els treballadors i treballadores van perdre, de mitjana, un 5,65 %
de capacitat adquisitiva del 2012 al 2017 a Catalunya. En l’AENC i
l’AIC pactàvem increments del 2 % més un 1 % variable en funció
dels objectius. Vam fixar un salari mínim de conveni (SMC) de
14.000 euros l’any i vam incorporar de nou la clàusula de revisió
salarial. Aquest camí ja el va obrir el II Acord per a la millora de
l’ocupació pública, amb un increment pactat d’entre el 6,1 % i
el 8,79 %, en tres anys, i amb la recuperació d’un seguit de drets
arrabassats als treballadors i treballadores de la funció pública.
Augmenta la conflictivitat
La translació dels acords als convenis no ha estat exempta de
conflictivitat. El nombre de treballadors i treballadores afectats
per les vagues sectorials o d’empresa, l’any 2018, es va duplicar,
i les hores no treballades es van triplicar, tot això comparat amb
anys anteriors, i aquesta tendència continua el 2019.
L’efecte d’aquests acords generals ha estat evident: el 2017
l’increment salarial mitjà dels convenis va ser de l’1,43 %, i el
2018, de l’1,79 %, però si només considerem els convenis sectorials signats el 2018, després dels acords de l’AIC, l’increment
s’eleva al 2,26 %, i del gener a l’agost del 2019, al 2,31 %. Malgrat
tot això, els convenis d’empresa continuen minvant i l’increment
es mou al voltant del 0,5 % per sota de la mitjana.
Aquestes són les dades dels increments salarials del 2019, que ja
afecten més d’un milió i mig de treballadors i treballadores a Catalunya, tot i que la majoria de convenis signats abans de l’estiu
estan pendents de registre. Amb les dades d’inflació del 2018 de
l’1,4 % i del 0,6 % fins a l’agost del 2019 a Catalunya, veiem que es
produeix una certa recuperació del poder adquisitiu dels salaris
incrementats, tendència que cal continuar impulsant.
juliol-setembre / 2019

Ha augmentat la conflictivitat per reclamar que es compleixin
els acords assolits en els convenis

Cal fer una referència especial a la lluita per incrementar els salaris
més baixos, perquè la resistència indecent d’algunes patronals a
aplicar el salari mínim interprofessional de 900 euros al mes ha
requerit la intervenció organitzada de CCOO de Catalunya, amb
una campanya per reclamar l’SMI i la intervenció de la Inspecció
de Treball, amb resultats a sectors com el camp, la pesca i els
centres especials de treball de persones amb discapacitat.
Aquesta resistència a aplicar l’acord signat del salari mínim de
conveni (SMC) de 14.000 euros l’any continua i és una realitat que
afecta més de 269.000 persones treballadores a temps complet
a Catalunya, una majoria de les quals són dones, concretament
el 65 %, tot i que ja s’han aconseguit resultats en vint convenis
sectorials afectats, la majoria dels quals, de sectors feminitzats.
Igualtat de gènere
Si la dada general de la bretxa salarial anual de gènere és del
23,4 % a Catalunya, en els salaris inferiors als 1.000 euros la bretxa
de gènere és del 31,6 %. Per tant, aconseguir un SMC de 14.000
euros significa, a més, lluitar contra les desigualtats salarials que
pateixen les dones.
La igualtat de gènere i la no discriminació de col·lectius específics ocupen la centralitat de la nostra acció sindical, que s’ha
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reflectit en l’AIC i l’AENC, i ha forçat les patronals a assolir acords
més enllà de les obligacions legals, en un entorn de mobilització
tipus 8 de Març continuada. Un camí que ha forçat la concertació amb el Govern de l’Estat i els posteriors canvis legislatius
del Reial decret 6/2019, amb més drets per garantir la igualtat
de gènere als centres de treball i millores en els permisos per,
alhora, avançar cap a la corresponsabilitat.

Les hores extres sense
remunerar permetrien
crear 32.500 llocs de
treball a Catalunya

Lluita contra la precarietat
La lluita contra la precarietat laboral en totes les seves dimensions supera l’àmbit que hem pogut abordar des de la negociació col·lectiva, que està molt debilitada per les reformes laborals.
La contractació temporal continua creixent i cada vegada els
contractes són més curts (més del 40 % són de menys d’un mes).
Un 14,5 % dels contractes són a temps parcial, tot i que la meitat
de les persones voldrien treballar a temps complet.

CCOO ha presentat un informe sobre les hores extraordinàries que els empresaris no paguen als seus treballadors
i treballadores. Ha estat elaborat pel Gabinet Econòmic confederal, i en destaquen els més d’11.500 milions d’euros l’any
que s’estalvien les empreses a Espanya per les hores de treball no retribuïdes.
En relació amb Catalunya, l’informe mostra que aquesta
comunitat concentra el 13 % de les persones que prolonguen la seva jornada laboral a Espanya (135.189 treballadors
i treballadores). Catalunya concentra el 12 % dels 11 milions
d’hores de prolongació setmanals que es fan a l’Estat espanyol, xifra que es tradueix en 1,3 milions d’hores i que, si no
es fessin, representarien la creació de 32.500 llocs de treball.
El cost d’aquesta prolongació no remunerada de la jornada
de treball a Catalunya és de 1.465 milions. Aquesta dada és
la tercera més important de tot l’Estat, després de Madrid,
amb 3.221 milions d’euros, i de València, amb 1.514 milions
d’euros.
Un 14,4 % dels treballadors i treballadores que prolonguen
la jornada són a la indústria manufacturera (151.000 persones); el 14,3 % treballen al comerç i la reparació de vehicles
(150.000 persones); el 10,3 %, a l’hostaleria (108.000 persones), i el 7,5 %, a l’educació (79.000 persones). Tot i això, el
sector líder en prolongació de jornada sense remunerar és el
dels serveis financers i les assegurances, amb un 19 % de la
plantilla afectada.
Davant d’aquestes xifres, CCOO ha posat en funcionament
una campanya informativa sobre la nova regulació, que obliga les empreses a registrar la jornada laboral diària. Aquesta
mesura, que és una reivindicació històrica de CCOO, representa un benefici per a les persones afectades, ja que cobraran les hores extres, però també suposarà un augment de les
cotitzacions a la Seguretat Social, amb repercussions en les
prestacions futures d’atur o jubilació.

La contractació indefinida també empitjora i un de cada dos
contractes indefinits no es manté al cap d’un any. La subcontractació i les empreses multiserveis, fins i tot en la contractació
pública, són habituals per reduir costos —amb la qual cosa estan devaluant salaris i condicions de treball— o les noves formes
de falsa economia col·laborativa.
També s’observa el deteriorament de les polítiques de salut laboral i de prevenció de riscos laborals, que són precarietats que
cal abordar, perquè ens hi juguem la vida i la salut cada dia (56
persones mortes del gener al juliol del 2019 a Catalunya en accident laboral, i 477 amb lesions greus o molt greus).
Cal que els governs facin política amb majúscules, perquè el
Govern de l’Estat ha de derogar les peces més lesives de les reformes laborals, com la pèrdua de la ultraactivitat dels convenis.
Així mateix, cal regular la subcontractació, garantir l’aplicació
prioritària del conveni d’empresa —perquè, com demostren
les dades, l’aplicació de convenis s’està utilitzant com a mesura
de devaluació salarial— i frenar l’abús i el frau dels contractes
temporals i a jornada parcial, així com la utilització de falsos autònoms.
D’altra banda, són necessaris pressupostos socials que inverteixin en els serveis públics (educació, sanitat, dependència, sector
social…) i més i millors sistemes de protecció social, perquè és
el nostre salari social i és el que corregeix les desigualtats i la
pobresa. I tot això, sense oblidar la revaloració de les pensions i
la defensa del sistema públic.
Els reptes dels canvis de model productiu, la digitalització,
l’emergència climàtica i les necessitats formatives al llarg de
la vida professional no poden esperar, perquè en un entorn
d’incertesa econòmica internacional, d’inestabilitat política i de
paràlisi dels governs a Espanya i a Catalunya, caldrà que continuem a l’ofensiva i, si cal, intensificar les mobilitzacions pels nostres salaris, per la dignitat de les condicions de treball, per aconseguir més drets laborals i sindicals, i per conquerir més llibertats
i més democràcia, també a les empreses. Cristina Torre
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La pujada del salari mínim ha beneficiat
158.600 persones a Catalunya
L’aplicació de l’augment del salari mínim interprofessional
(SMI) des de principis d’any està comportant beneficis, especialment als treballadors i les treballadores.
La quantia anual de l’SMI és de 12.600 euros. La mensual és de
900 euros en 14 pagues o de 1.050 euros en 12 pagues. La quantia diària és de 30 euros, sense incloure descansos entre setmana, vacances, diumenges i festius.
Per a aquells contractes per jornada de treballadors i treballadores eventuals i temporers, i pels serveis a una mateixa empresa
que no excedeixin 120 dies, la quantia és de 42,62 euros per jornada. Això inclou diumenges i festius i la part proporcional de les
pagues extraordinàries, però no incorpora altres descansos de la
setmana ni les vacances.
La quantia per als contractes per hores de persones empleades
de la llar és de 7,04 euros per hora. Inclou tots els conceptes retributius, com la prorrata de gratificacions extraordinàries, descansos setmanals, diumenges, festius i vacances.
I per als contractes en pràctiques, encara que el salari pugui
reduir-se fins a un 40 % el primer any i un 25 % el segon any,
respecte del salari establert per a un lloc de treball igual o equivalent, queda garantida la percepció, com a mínim, de l’SMI.

Incidència de l’SMI a Catalunya
MILERS

INCIDÈNCIA DINS DEL
COL·LECTIU

TOTAL

158,6

5,9

Homes

69,4

5,0

Dones

89,2

6,8

29,8

15,0

EDATS
De 16 a 24
De 25 a 32

29,3

7,0

De 33 a 44

41,7

4,4

De 45 i més

57,8

5,2

Indefinit

94,5

4,6

Temporal

64,0

10,5

TIPUS DE CONTRACTE

Des de la introducció del nou
SMI l’1 de gener del 2019,
s’han afiliat a la Seguretat
Social més de 100.000
treballadors i treballadores
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El salari mínim i l’ocupació a Catalunya
Des de la introducció del nou SMI l’1 de gener del 2019, s’han
afiliat a la Seguretat Social més de 100.000 treballadors i treballadores. L’atur registrat i les dades d’ocupació confirmen que
l’increment de l’SMI està tenint un efecte positiu net sobre
l’ocupació i el consum.
La pujada de l’SMI ha beneficiat 158.600 persones a Catalunya, xifra que representa un 5,9 % de les persones assalariades (1.213.000
a tot l’Estat). De l’augment de l’SMI se’n beneficien les persones
treballadores, però també el consum i el saldo fiscal públic, amb
521 milions d’ingrés per cotització social suplementària a l’Estat.
Gairebé la meitat dels treballadors i les treballadores que s’han
beneficiat de l’increment de l’SMI (el 46,4 %) arriben als 900 euros amb un increment inferior al 10 %, i tan sols 1 de cada 4
gaudeix d’increments superiors al 20 %. Les dones en surten més
beneficiades que els homes (elles, un 6,8 %, i ells, un 5 %), com
també les persones immigrades, el jovent, els treballadors i treballadores amb nivells baixos de qualificació i aquelles persones
amb contractes a temps parcial i temporals.
Temps de treball i SMI
Aquest salari correspon a la jornada completa de treball establerta en conveni, acord o contracte, i, si no, a la jornada màxima
legal. No és correcte aplicar l’increment de l’SMI per legitimar un
increment de la jornada.
Els complements que cal sumar a l’SMI són els personals
(antiguitat, idiomes, etc.); per treball realitzat (torns, lloc de
treball, nocturnitat, penositat, assistència i puntualitat); els
vinculats a la situació i els resultats de l’empresa (primes,
beneficis, comissions, gratificacions extraordinàries); la compensació o retribució extrasalarial (com a conseqüència de
l’activitat laboral, en virtut del conveni, acord o contracte:
transport, vestuari, dietes, indemnitzacions per trasllat, prestacions de la Seguretat Social, aportacions a plans de pensions d’ocupació), i el salari en espècie.
S’absorbeixen complements com el plus de conveni o algun
altre, que es paguen amb caràcter general, independentment
de la persona, el lloc de treball o els resultats de l’empresa, o
la productivitat i el rendiment del treballador o treballadora.
Aquests complements sí que es poden tenir en compte a l’hora
d’assolir la quantia mínima de l’SMI i, per tant, es poden absorbir
i compensar per aplicar l’increment corresponent a l’SMI. També
s’absorbeixen els complements que el conveni o l’acord especifiqui que són absorbibles o compensables.
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Augmenten els contractes temporals
i les jornades parcials
Els resultats de l’Enquesta de població
activa (EPA) del segon trimestre del
2019 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït
un 3,4 % respecte del trimestre anterior. Hi ha 15.300 aturats i aturades
menys, i un total de 431.300 persones
sense feina.
Tot i això, el segon trimestre del 2019, el
nombre de persones assalariades amb
contracte indefinit ha augmentat en
54.900 respecte d’ara fa un any (2,5 %
més), però el nombre de persones amb
contracte temporal també ho ha fet, en
aquest cas, amb 17.700 persones assalariades més (2,9 % d’increment). La taxa de
temporalitat ha crescut fins a un elevat
21,7 % i es manté la significativa diferència entre homes i dones, en detriment
d’aquestes últimes.
Més parcialitat en les dones
En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballen a jornada
parcial ha augmentat en 15.900 (3,3 %
més) mentre que les que ho fan a jornada completa ha crescut en 54.700 (1,9 %
d’increment) respecte de l’any 2018. La
taxa de parcialitat s’ha situat en un 14,5
%, amb una distància de més de 15 punts
percentuals entre homes (7,2 %) i dones
(22,5 %), en detriment de les últimes.
A Espanya, la xifra de persones desocupades és de 3.230.600, amb una taxa d’atur
del 14 %. A Catalunya se situa en un 11,2
%, 0,5 punts percentuals menys que el
trimestre anterior i 0,2 punts percentuals
menys que el 2018. La taxa d’atur femení (11,4 %) es manté superior a la d’atur
masculí (11 %). En un any, l’atur s’ha reduït
en 700 persones, fet que representa una
disminució del 0,2 %. Aquesta reducció,
no obstant això, s’ha donat només en el
cas de les dones (4.300 dones aturades
menys), ja que els homes aturats han
augmentat en 3.600.

Pel que fa a les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest segon
trimestre del 2019 l’ocupació ha augmentat en 40.200 persones en relació
amb el trimestre anterior. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en
70.800 persones, cosa que significa un
2,1 %. La taxa d’ocupació per al segon
trimestre del 2019 ha estat del 54,7 % a
Catalunya. Aquesta xifra representa 0,5
punts percentuals més que el trimestre
anterior i 0,4 punts percentuals més que
l’any 2018.
Tot i l’escassa reducció de l’atur, es constata un increment relatiu de la població
activa i ocupada. Tanmateix, Catalunya
es manté amb unes taxes d’atur, activitat
i ocupació millorables. Les dones continuen sent les més allunyades del mercat
de treball, malgrat ser les protagonistes d’assumir l’ocupació de temporada
d’aquest trimestre. L’anàlisi per províncies
ens mostra com Tarragona registra la taxa
d’atur més elevada, amb un 14,2 %, seguida de Barcelona (10,9 %), Girona (10,5 %) i
Lleida (10,1 %).

El que s’hauria de fer
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama que es facin millors polítiques
actives d’ocupació i que aquestes polítiques
tinguin la dotació pressupostària suficient.
Cal que estiguin pensades especialment
per a les dones per reduir la bretxa que
existeix entre homes i dones, i per poder
combatre la cronificació de l’atur. També cal
millorar la qualitat de l’ocupació, sobretot, la
de les dones, i enfortir el mercat de treball
amb ocupacions sòlides i estables.
A més, per al sindicat també és necessària
la defensa de més inversió pública i privada
per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.
Cal més inversió en el teixit productiu, destinada a reactivar l’activitat econòmica (formació, innovació, infraestructures…).
CCOO de Catalunya es reafirma en
l’exigència al Govern de la necessitat de
derogar la reforma laboral per garantir els
drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat
laboral, a través del diàleg social.

Cal millorar la qualitat de l’ocupació, sobretot, la de les
dones, i enfortir el mercat de treball amb ocupacions
sòlides i estables
juliol-setembre / 2019
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La Diputació de Barcelona aposta per una mobilitat
sostenible dels seus treballadors i treballadores
Amb la voluntat d’optimitzar la mobilitat dels treballadors i treballadores i
d’afavorir els mitjans de transport alternatius al vehicle privat, la Diputació
de Barcelona ha impulsat el Pla de desplaçament d’empresa (PDE), i es converteix així en la primera gran Administració local del país a implantar un
document d’aquestes característiques.
El PDE, format per vuit programes
d’acció, té per objectiu millorar la salut
i la seguretat dels treballadors de la Diputació, així com prevenir la contaminació atmosfèrica i la reducció de les
emissions de NOx (òxid de nitrogen),
de partícules en suspensió i de CO2.
Des de la constitució de la Taula de
Mobilitat, l’any 2016, la Diputació de
Barcelona treballa per promoure els
mitjans de transport no motoritzats.
Per això, impulsarà una millora de
l’accessibilitat i la senyalització dels
itineraris per a vianants i s’instal·laran
nous elements per augmentar la capacitat dels aparcaments de bicicletes,
cosa que afavorirà l’accés als recintes
amb aquests mitjans de transport.
En la mateixa línia, s’incorporarà un
conjunt d’eines bàsiques de manteniment de les bicicletes als centres
de treball, s’implementaran punts de
recàrrega per a bicicletes elèctriques,
s’incentivarà l’adquisició de bicicletes i
es mantindrà l’aposta per la campanya
anual: “Agafa la bici per anar a la feina”, amb la voluntat de potenciar, en
tot moment, la intermodalitat bicicleta - transport públic. Cal també destacar que es continuarà apostant per la
flexibilitat laboral dels treballadors i
treballadores i que s’impulsaran el teletreball i les videoconferències.

PROMOURE L’ÚS DEL TRANSPORT
PÚBLIC
Actualment, l’accés en transport públic als centres de treball és al voltant
del 47 % de la plantilla. Per incentivar
juliol-setembre / 2019

l’ús del transport públic per accedir
als centres de treball se’n difondrà
l’oferta i els avantatges d’emprar-lo
entre els treballadors i treballadores
i les persones visitants. A més, la Diputació de Barcelona mantindrà el
servei de bus llançadora al recinte
Mundet i es treballarà per passarlo del combustible fòssil a l’híbrid o
elèctric.

A més, el pla aprovat també preveu
que es duguin a terme les accions necessàries per incidir en altres administracions amb l’objectiu d’incrementar
el nombre de punts d’aparcament per
a bicicletes a la via pública, que es demani la instal·lació de més punts del
servei Bicing a prop dels centres de
treball i que es millori l’espai per a vianants a les zones més concorregudes.

D’altra banda, també es promourà
l’ús del cotxe compartit i es difondrà
el cost real de l’ús del vehicle privat
entre el personal. En aquesta línia, a
més, es treballarà per renovar la flota de vehicles que té la corporació i
es donarà prioritat a aquells vehicles
amb baixes emissions de contaminants primaris. Al mateix temps, es
promourà l’ús del cotxe compartit,
s’establiran criteris ambientals en
la flota de vehicles dels proveïdors i
s’instal·laran nous punts de recàrrega elèctrica.

DADES QUE ES PODEN INCLOURE
EN UN GRÀFIC

FORMACIÓ
Un dels eixos del PDE té com a finalitat
formar els treballadors i treballadores
de la Diputació de Barcelona per fer
una conducció eficient, per facilitar una
mobilitat sostenible i per dur a terme
una conducció segura amb bicicleta.

El 36 % de treballadors i treballadores
de la Diputació de Barcelona es desplacen per motius de feina un mínim
d’un cop per setmana.
El 27 % de personal de la corporació
accedeix al centre de treball amb vehicle privat.
Un total de 560.000 km/any fets amb vehicle privat, que es volen reduir fent un
ús racional i eficient del vehicle privat.
El 5 % de treballadors i treballadores
de la Diputació es desplacen a la feina
amb bicicleta.
El 10 % de la flota de vehicles de la corporació han de ser elèctrics o, com a
mínim, de molt baixes emissions.

POLÍTICA EDUCATIVA
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Ja està bé. Per l’educació,
comenceu a governar!
Quan algú es presenta a unes eleccions polítiques, ho ha de
fer per intentar millorar les condicions de vida de la població. Quan aquest algú es diu d’esquerres, ha de fomentar
els serveis públics, que són la riquesa dels que no som rics.
Per això, tenir un govern que no governi, que no aprovi uns
pressupostos socialment justos, és el pitjor que ens pot passar a la classe obrera.
Pel que fa a l’educació, la situació és molt greu. Quan acabi el
2019, el Govern de la Generalitat haurà deixat d’invertir, des del
2010, més de 8.500 milions d’euros a causa de les polítiques
d’austeritat extrema i de les pròrrogues pressupostàries. És com
si durant dos anys haguessin deixat a zero el pressupost educatiu. Gravíssim!
De fet, però, ja sortíem d’una posició de desavantatge respecte
dels nostres veïns europeus. Sempre som un punt percentual
per sota respecte d’ells, i sempre, també, per sota de la mitjana
espanyola. Què vol dir això? Que entre el 2010 i el 2017, hauríem
invertit a Catalunya 43.000 milions d’euros més en el conjunt de
les administracions educatives. Atenció: 43.000 milions més!
Què estan fent els nostres polítics mentre deixen de banda
l’educació i la resta de serveis públics? Jugar a les repeticions
electorals? Anar prorrogant pressupostos mentre pensen com
mantenir el poder, les cadires i els llocs de confiança tan ben
remunerats?

Perquè sembla que hi ha coses més importants que tenir personal sanitari als centres educatius. Mentre preparen un bon tuit
que tingui molts m’agrada i retuits, continuen tancant cicles formatius d’especialitats industrials, que haurien d’ajudar a canviar
el nostre sistema productiu. I si no els tanquen, tenim el professorat coordinant les pràctiques laborals sense hores per fer-ho.
Quan s’omplen la boca dient que a Catalunya tenim la meitat
d’alumnat de formació professional dual d’Espanya, no expliquen que la pràctica totalitat ho fa com a becari sense contracte.
Mentre ens entretenen amb pactes per a la universitat, la continuen ofegant econòmicament, precaritzant i reduint les
plantilles, aprofitant-se de les investigadores i investigadors en
formació i amb unes taxes que impedeixen a la classe obrera
d’accedir-hi. Dediqueu-vos a governar per a les persones i deixeu de crear problemes! Deixeu-nos educar en llibertat i pluralisme! Deixeu d’acusar-nos sense proves per posar més llenya al
foc polític!
Només la professionalitat de les treballadores i treballadors de
l’educació ha aconseguit equilibrar les incompetències polítiques. Continuarem educant la ciutadania que posarà fi al masclisme i solucionarà la greu crisi ambiental que hem generat. Ho
continuarem fent. Manel Pulido

Falten milers de docents
Perquè mentre es dediquen a això, ens falten milers de docents per poder estar en la mateixa situació que el 2010 i per
implementar una veritable escola inclusiva que aculli totes les
diferències. Mentre es dediquen a això, continuem amb manca
de personal educatiu de suport, sense comptar que no el substitueixen i que una gran part està externalitzat i té condicions
laborals molt precàries, igual que les companyes de les escoles
bressol externalitzades i privades.
Mentre això passa, tenim alumnes que no poden anar d’excursió
ni comprar llibres ni fer activitats extraescolars. Mentre juguen a
guanyar el relat de qui és el culpable de la situació política, les
nostres filles i fills han de continuar a centres amb fibrociment,
que potser no retiraran fins d’aquí a quaranta anys. Hi ha polítics
que juguen amb les banderes per tapar que tenim alumnat amb
necessitats d’atenció sanitària que o bé s’ha de quedar a casa o
bé la seva mare (sempre les mares…) ha de renunciar a treballar
per estar-se tot el dia al centre, esperant la crisi epilèptica o qualsevol altre problema de salut del seu fill o filla.

Què estan fent els nostres polítics
mentre deixen de banda l’educació
i la resta de serveis públics? Jugar
a les repeticions electorals? Anar
prorrogant pressupostos mentre
pensen com mantenir el poder, les
cadires i els llocs de confiança tan
ben remunerats?
juliol-setembre / 2019
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CCOO exigeix a la patronal i a les administracions
un increment de la prevenció i la seguretat als
polígons petroquímics de Tarragona

Preocupant augment dels accidents laborals al
sector químic de Tarragona

En els set primers mesos de l’any s’ha produït un repunt important de la sinistralitat
laboral a Catalunya respecte del mateix
període del 2018. Als sectors industrials
també s’ha fet palès aquest increment
de la sinistralitat i de les causes que concorren perquè aquesta es tradueixi en
accidents greus o mortals, especialment
els darrers mesos al sector químic a les
comarques de Tarragona.

En efecte, el 31 de maig hi va haver un
accident greu a l’empresa Carburos Metálicos (la Pobla de Mafumet), a causa
d’una fuita d’amoníac que va provocar
la mort d’un treballador i quinze ferits.
El 7 de juliol es va produir un incendi
de materials químics al magatzem de
l’empresa Miasa (Tarragona) i el 12 de
juliol hi va haver un nou incendi en una
caldera d’oli de l’empresa Clariant (la Canonja), en els quals, per sort, al final no hi
va haver ferits, però sí que es va posar en
risc la seguretat i la salut no només de les
persones treballadores, sinó també de la
ciutadania.
Les causes d’aquests accidents segueixen
un patró comú. Comencen amb una insuficient i ineficaç gestió dels protocols
de seguretat, en concret del PLASEQTA
(Pla d’emergència exterior del sector
químic de Tarragona), i continuen per la
manca d’informació entre els actors i els
centres de seguretat en general així com
de coordinació de les activitats preventives entre les empreses principals i les
seves contractes/auxiliars, tant pel que fa

als plans d’autoprotecció interior com a la
coordinació entre empreses que preveu
l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Un altre aspecte que cal destacar és que
la prevenció se sotmet sovint a criteris
economicistes i de necessitats productives (algunes d’aquestes empreses fins i
tot han rebut premis de la patronal AEQT
per la seva activitat preventiva), a més
de l’aposta continuada per part de les
empreses per una prevenció de mínims
i amb uns estàndards de qualitat que, en
alguns casos, estan per sota del que marca la llei.
A això, cal sumar-hi la infradeclaració de
les contingències per part de les empreses i les mútues, així com la creixent
precarització de les condicions de treball
al sector i la ineficàcia de les administracions. Per tot això, cal una revisió immediata dels plans d’emergència, tant exteriors com interiors, i més coordinació de
les activitats preventives en un sector on
conflueixen empreses principals i moltes
subcontractes. José Juan Marín

El tancament del Cogulló, un pas endavant
en el camí cap a la mineria sostenible
El passat 29 de juny, una representació
de CCOO de Catalunya vam participar a
l’acte de tancament del dipòsit salí del
Cogulló, a Sallent, per part de l’empresa
ICL Iberia (Iberpotash). Amb aquest acte
s’escenificava la fi de l’abocament de residus salins de les mines de potassa que
explota ICL Iberia al runam del Cogulló.
Aquesta clausura es va produir després
d’una pròrroga de dos anys en l’execució
de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que així ho dictava.
El dipòsit salí del Cogulló ocupa una superfície de 47,57 hectàrees, amb uns 48
milions de tones de sal que l’explotació mi-
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nera del Bages ha anat acumulant durant
dècades i que l’empresa ICL Iberia haurà
de retirar en els pròxims cinquanta anys.
Preservant el medi ambient
La indústria minera, com la indústria en
general, no és aliena a la necessitat de fer
compatible l’activitat industrial amb la sostenibilitat mediambiental. Per a CCOO, la
sostenibilitat ha d’anar més enllà del respecte al medi ambient i també ha de tenir
en compte l’aspecte social per ser plena.
Valorem positivament el tancament del
Cogulló, perquè forma part del conjunt
de mesures que s’estan executant per

contribuir a mantenir l’activitat minera al
Bages de manera sostenible amb el medi
ambient i preservant, alhora, els llocs de
treball i la generació de riquesa a la Catalunya central.
Per a CCOO, aquest és el repte que tenim
els treballadors i treballadores de la mineria i la indústria: assegurar una transició
justa que garanteixi l’ocupació i les condicions de treball en el marc dels canvis
profunds i intensos que estem vivint en el
context de la sostenibilitat mediambiental i la indústria 4.0.
José Antonio Hernández
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Campanya informativa de CCOO
sobre com protegir-se dels cops de
calor a les feines a l’aire lliure
Les dades no deixen lloc a dubte: entre el 2014 i el 2017 s’han
triplicat les jornades de treball perdudes com a conseqüència de
la calor; només entre el 2017 i el 2018 al sector de la construcció
es van incrementar un 19 % els accidents de treball per aquesta
causa. I segons els experts, la tendència creixent de les temperatures és una realitat inqüestionable. Tot això reclama accions
preventives contundents contra els cops de calor en l’àmbit
laboral i, especialment, en aquells sectors on es treballa a l’aire
lliure.
Cal prevenir
En els últims anys, durant els períodes d’estiu, CCOO realitza una
campanya de prevenció contra els cops de calor: es distribueixen pels centres de treball materials que promouen, entre les
persones treballadores, certs hàbits —com són la hidratació
freqüent, una alimentació rica en fruites i verdures, la utilització
d’elements de protecció per fer front a l’exposició directa al sol
(cremes, ulleres, gorres…)— i que posen en relleu certs símptomes importants, com mareig, rampes, mal de cap, pols accelerat,
dificultats respiratòries… A partir d’aquest any, sense oblidar les
mesures anteriors, la campanya de CCOO fa una crida especial a
les patronals i les administracions públiques. Es necessiten protocols de prevenció dels cops de calor als centres de treball,
plecs de condicions de contractació que exigeixin la implantació d’aquests protocols específics, i normatives municipals que
regulin els horaris de treball a l’aire lliure en funció de les condicions meteorològiques.
Actualment, hi ha documentació tècnica oficial que determina els llindars de les condicions ambientals (temperatura i humitat) per a diferents graus de risc de cops de calor. També es
disposa de normativa que estableix proporcions entre temps
de descans i de treball segons els tipus d’activitats desenvolupades i les condicions ambientals. Així, per exemple, unes
condicions de 31 °C i 60 % d’humitat poden requerir, per a una
feina realitzada a l’ombra i d’intensitat moderada, descansos de
15 minuts després de cada 45 minuts de treball. Paral·lelament,
també es disposa d’informació oficial sobre les previsions (fins
i tot horàries, i amb un dia i mig d’antelació) de les condicions
meteorològiques.
Mesures als convenis
Per tant, és inadmissible la falta de mesures preventives eficaces
per prevenir el risc de cops de calor de les persones treballadores que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure. A CCOO
no deixarem de lluitar per incorporar als convenis col·lectius

Es necessiten protocols de prevenció
dels cops de calor als centres de treball
i normatives municipals que regulin els
horaris de treball a l’aire lliure en funció de
les condicions meteorològiques
una adequada distribució de la jornada durant l’estiu, així com
per establir l’obligació de negociar, a les empreses, protocols
de prevenció dels cops de calor en funció de les condicions
meteorològiques (atenent tant les previsions com els mesuraments in situ) i d’incloure la definició de cicles adequats de
treball-descans segons la intensitat de l’esforç que requereixin
les tasques. Així mateix, reclamarem de les administracions públiques actuacions tant a escala normativa general, establint
prescripcions respecte dels horaris de treball a l’aire lliure en
períodes d’estiu, com en els procediments de contractació
d’obres i serveis, definint els continguts mínims dels protocols
que s’han de negociar a les empreses amb els representants de
les persones treballadores.
Evitem els cops, també els de calor!
Des de CCOO continuarem lluitant pel treball saludable!
Sergio Morán Sepúlveda
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Signat el
conveni
del cava de
Catalunya per
al període
2018-2020
CCOO d’Indústria, amb el 98 % de la representació del sector,
vam signar el passat 11 de juliol el Conveni sectorial de vins
escumosos i cava de Catalunya, amb una vigència de tres
anys (2018-2020).
CCOO fem una valoració positiva del conveni acordat, ja que
suposa l’inici de la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector del cava, així com la millora de les seves condicions laborals i socials.
El conveni estableix un increment salarial del 2 % per als anys
2018 i 2019, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de
cada any, i del 2,5 % per al 2020.

S’aconsegueixen pujades salarials per sobre del 2 %

Potenciar el sector
També cal destacar la definició d’una nova estructura professional basada en grups professionals, així com la incorporació de la jubilació parcial, mitjançant el contracte de relleu, a
petició de la persona treballadora.
CCOO ens reafirmem en la necessitat de potenciar el sector,
amb la creació d’una mesa sectorial del cava que ens permeti
abordar una estratègia conjunta per potenciar un sector i un
producte molt arrelats al territori, d’elaboració molt complexa i amb una qualitat excepcional.
Els treballadors i treballadores del sector han donat suport a
les accions que CCOO estem duent a terme en aquesta línia
de defensar un sector que últimament no està sent suficientment valorat per les noves institucions.
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La plantilla de
Volpak es mobilitza
pel salari i contra els
acomiadaments

Les treballadores i treballadors de Volpak (Santa Perpètua de
Mogoda) es van mobilitzar, a mitjan mes de juliol, davant la negativa de l’empresa a aplicar les taules salarials del 2019, així com
per manifestar el seu rebuig a diversos acomiadaments objectius que aquesta ha fet efectius, i més tenint en compte que hi
ha 50 persones subcontractades.
CCOO d’Indústria donem total suport a les reivindicacions i a les
concentracions realitzades davant les instal·lacions de l’empresa.
Insistim, a més, en la necessitat d’arribar a un acord i advertim que es convocaran noves mobilitzacions en cas que no es
desbloquegi la situació a la propera reunió amb la direcció de
l’empresa..

CCOO denuncia un
cas de persecució
sindical a l’empresa
Doblenca
L’empresa Doblenca (Gavà), que és una franquícia de la multinacional BP Oil España, ha acomiadat una treballadora que és
delegada sindical de CCOO i que reclama, des de fa més d’un
any, que no és possible combinar les tasques pròpies de la
cafeteria amb les tasques pròpies d’una estació de servei. Les
actuacions que ha fet la delegada de CCOO per al reconeixement d’aquestes tasques, amb l’objectiu beneficiar el conjunt
de la plantilla i que això es traduís en un millor servei per als
clients, han suposat el seu acomiadament.
Davant d’aquesta lamentable situació, CCOO va convocar
una concentració de suport el divendres 12 de juliol, davant
l’estació de servei BP de Gavà, en la qual van participar més
de 100 persones. Des del sindicat seguirem lluitant pel cas
d’aquesta treballadora i denunciant qualsevol altre cas de
persecució sindical.
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Protocols a l’Hotel W Barcelona (Hotel Vela)
contra les violències masclistes
CCOO ha signat el protocol d’atenció de
les persones treballadores víctimes de
violència de gènere i el de prevenció i
abordatge de l’assetjament sexual i per
raó de sexe a l’Hotel W Barcelona. La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya
es felicita d’haver impulsat, acordat i signat tots dos protocols a l’Hotel W Barcelona com a eines útils en la lluita contra
les violències masclistes i per a la defensa
dels drets de les dones.
El protocol per a la prevenció i l’abordatge
de l’assetjament sexual i per raó de sexe
recull una sèrie de mesures que garantiran un tracte just durant la investigació,
i que les persones estiguin assessorades
i acompanyades en tot moment, ja que
garanteix mesures cautelars durant la
investigació, confidencialitat, celeritat,
informació a totes les parts i mesures preventives.
El protocol per a les dones que han patit
o pateixen violència de gènere garanteix
que les treballadores gaudeixin dels drets

que els atorga la Llei orgànica 1/2004, de
mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.
Millorant la llei
A més, es proposen certes millores de la
llei en alguns punts. Per exemple, la llei
atorga a les dones víctimes de violència
de gènere el dret a ocupar un altre lloc
de treball del mateix grup professional o
categoria equivalent, vacant en qualsevol
altre centre per una durada inicial de fins
a sis mesos, una durada que el protocol
proposa que s’ampliï fins als dotze mesos.
Un cop transcorregut aquest període, es
podrà optar entre tornar al lloc de treball
anterior o continuar al nou.
CCOO impulsarà l’aplicació d’aquestes
eines a l’Hotel W Barcelona i espera poder estendre aquestes mesures a altres
empreses del sector per defensar i millorar els drets laborals de les víctimes de
violència de gènere i de les persones que
pateixen assetjament sexual i per raó de

L’Hotel Vela barra el pas a les violències masclistes

sexe a l’empresa, amb l’objectiu de contribuir a erradicar les violències masclistes
i de garantir l’exercici dels seus drets laborals.

CCOO defensa la viabilitat de Correos davant
de les pretensions de privatització
CCOO de Correos no es va sorprendre quan es van fer públiques
les recomanacions de l’AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) per a la sostenibilitat de Correos, molt semblants
a les de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i la patronal privada de paqueteria. Receptes que se centraven en la retallada del servei públic, el tancament d’oficines i els
acomiadaments massius, una situació apocalíptica que tornava
a buscar afeblir Correos per obrir la porta dels interessos privats
al volum de negoci que representa l’empresa pública postal, ben
El negoci de Correos, molt llaminer per a l’empresa privada

posicionada en el mercat. Evidentment, parlem de la part que és
rendible i que no té res a veure amb el servei postal universal, del
qual les empreses privades no volen saber res.
Bons resultats econòmics
Precisament, abans de l’estiu es van fer públics els resultats
econòmics de Correos en el primer semestre del 2019, que
mostraven un increment del 15 % de la facturació respecte del
mateix període del 2018, amb un benefici net de 50,8 milions
d’euros. Aquests resultats demostren la viabilitat de Correos, perfectament compatibles amb un model expansiu, amb l’ocupació
estable i de qualitat, i amb millores de drets salarials i laborals, lligades necessàriament a un projecte empresarial expansiu, amb
compres i aliances a Portugal i la Xina.
CCOO insisteix que la clau per al futur de Correos, la major empresa pública de l’Estat espanyol, és l’increment dels ingressos
i no la retallada de despesa. Les propostes basades en retallades tenen al darrere una forta càrrega ideològica destinada a
desmuntar un servei públic eficient i viable per traspassar-lo a
l’àmbit privat. I CCOO no està disposat a permetre-ho.
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25 anys sense Joan N. García-Nieto, un
record permanent en clau d’utopia
Enguany hem commemorat el 25è aniversari de la pèrdua de
Joan N. García-Nieto, una figura rellevant i irrepetible a Cornellà
i a tot el Baix Llobregat. La nostra comarca no seria la mateixa
sense persones que, com ell, van lluitar per aconseguir drets de
ciutadania i llibertats democràtiques.
García-Nieto es va implicar socialment, acadèmicament i políticament, i també va participar de manera molt activa a CCOO
col·laborant a desenvolupar eines de formació com a apoderament i transformació de les condicions dels treballadors i les
treballadores a l’Escuela Primero de Mayo. Creia en un sindicalisme sociopolític, unitari, obert i molt atent a noves realitats, a
nous moviments i a noves expressions socials. Va fundar l’Institut
d’Estudis Laborals a ESADE, i entre les seves prolífiques aportacions teòriques a l’evolució del treball destaquen que els sindicats havien d’incorporar el repte del canvi tecnològic i el seu significat com a mecanisme de transformació. Va treballar en la idea
del repartiment del treball i va mostrar una preocupació especial
per l’atur i el futur dels joves. Així mateix, va abordar la renda mínima o un salari mínim respectuós, que avui dia també són debats incomplets i de profunda actualitat. García-Nieto pensava
que la política, com a eina de transformació social, s’ha d’exercir

amb cura i sense enganys, i cal
evitar conduir-la cap a la frustració, la impotència i la destrucció sectària. La seva petja,
en definitiva, és un punt de
partida per seguir construint
utopies des de l’honestedat
d’una persona de compromís irrenunciable amb la
igualtat i la justícia social.
Conservant el seu llegat
El 7 d’octubre el seu sindicat
i la seva organització política
(PSUC-ICV) vam organitzar un acte a la seu de CCOO de Cornellà, amb una important presència de públic. Allà, ens vam autoexigir preservar i continuar aquest llegat polític, sindical i històric,
sent conscients que els drets no s’hereten i que la nostra lluita
continua sent la utopia, que és la renúncia natural al sistema actual de les coses i significa canvis profunds en els nostres valors i
en la nostra acció quotidiana. Josep M. Romero
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Èxit de participació en la primera edició de la
marxa climàtica entre Canyelles i Olèrdola
CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf valora
molt positivament la primera edició de la marxa climàtica Natura, Cultura i Treball Digne, emmarcada en les activitats del Dia
Mundial del Medi Ambient (5 de Juny) i en el projecte Life Clinomics, i que va consistir en una travessa entre Canyelles i Olèrdola.
El 9 de juny unes 125 persones van fer aquesta travessa, una
activitat amb voluntat de continuïtat anual per reivindicar natura, cultura i treball digne i que enguany va comptar amb
la col·laboració del Centre per a la Sostenibilitat Territorial i
l’Ajuntament de Canyelles. La travessa s’emmarcava dins del
projecte europeu Life, conegut com a Clinomics (conjunció dels
conceptes economia i clima en anglès).

Durant la travessa hi va haver diverses aturades, a les quals
s’explicava la composició geològica del terreny, així com el tipus
de vegetació i els paisatges generats per l’activitat humana en el
transcurs de la història d’un enclavament al bell mig del Garraf
i el Penedès. També vam poder gaudir de manera distesa d’un
refrigeri al nou mirador de Montserrat del municipi de Canyelles.
Amb la voluntat de contribuir a superar la manca d’acció de la
majoria d’administracions respecte dels objectius d’aquesta
marxa climàtica, CCOO ja treballa en una nova edició de Natura,
Cultura i Treball Digne cercant noves complicitats de la gent treballadora, les empreses i la ciutadania de les comarques.

Coneixent el territori
Els objectius d’aquesta activitat són el coneixement del territori,
la sensibilització sobre l’emergència climàtica, el desenvolupament d’accions que permetin modernitzar l’economia de diversos territoris a fi de fer-los més resilients i adaptables al canvi
climàtic, així com la millora de la capacitat competitiva de les
empreses de sectors com l’agroalimentari, el turístic, el forestal i
el pesquer, respectant el medi ambient i la qualitat paisatgística i
generant noves oportunitats i ocupació de qualitat.
Unes 125 persones van fer la travessa

Escola Sindical Apolo Giménez: “Populismes,
canvis socials i tendències polítiques”
El proper 10 d’octubre tindrà lloc a Terrassa la 2a Escola Sindical Apolo Giménez. En
aquesta edició volem posar l’accent sobre els populismes, els canvis socials i les tendències polítiques.
L’eix central serà analitzar com, en un context de canvis socioeconòmics globals, que
generen desigualtats i inseguretats, la democràcia s’afebleix i els populismes creixen.
Farem una mirada a la situació política de Catalunya, Espanya, Europa i el món, especialment després del cicle d’eleccions municipals, estatals i europees.
Creiem que la nostra organització ha de donar resposta a aquestes narratives, que
generen desigualats i regressions, i que afebleixen la democràcia, i també contraargumentar-les. Per defensar els drets dels treballadors i les treballadores hem de saber
construir alternatives i oferir eines que permetin combatre els populismes als centres
de treball i al carrer.
La conferència inaugural, a càrrec de Steven Forti, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el debat posterior ens aportaran el contingut necessari per a les
posteriors dinàmiques de grup.
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La Inspecció de
Treball i el TLC donen
la raó a CCOO en la
quantitat del salari
dels temporers i dels
eventuals
La Inspecció de Treball va coincidir plenament amb la interpretació de CCOO sobre la quantia i la fórmula per determinar el salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors
i treballadores aixoplugats pel Conveni agropecuari de Catalunya i el Conveni col·lectiu sectorial de recol·lecció, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de
la província de Lleida. Posteriorment, el Tribunal Laboral de
Catalunya (TLC) ho va ratificar.

Tancament de l’empresa
de ‘contact center’
Accepta, de Lleida
Els treballadors i treballadores de l’empresa d’atenció multicanal (contact center) Accepta, de Lleida, van fer aturades i concentracions convocades per CCOO. Aquesta empresa pertanyia
al Grup Santalucía i venia pòlisses d’assegurances i feia l’atenció
telefònica als clients de l’asseguradora, a Lleida. El motiu de les
concentracions i aturades era que Accepta pretenia tancar 53
dels 58 centres que té a tot Espanya, cosa que afectava 635 treballadors i treballadores. El centre de Lleida era un dels afectats
pel tancament, i la plantilla, si volia continuar a l’empresa, s’havia
de traslladar a l’Hospitalet de Llobregat.
Finalment, després de les protestes dels treballadors i treballadores, la companyia va accedir a negociar i va decidir deixar oberts
tres centres més. Al personal que s’hagués de traslladar, els augmentava les compensacions, i, per a aquelles persones que finalment no podien traslladar-se i haguessin d’optar per la rescissió
del contracte, CCOO els va aconseguir importants compensacions indemnitzatòries per acomiadament. Finalment, l’oficina
de Lleida va tancar al juliol, i la totalitat de la plantilla va decidir
acollir-se a la indemnització per acomiadament.

No hi pot haver discriminació entre treballadors fixos i eventuals

Hi havia divergències entre sindicats i patronal sobre
l’aplicació de l’SMI als sectors agrícoles, i calia posar límit a
les interpretacions que algunes patronals feien del Reial decret 1462/2018, pel qual es fixa l’SMI per al 2019. Més concretament, la patronal manifestava que l’SMI de 900 euros
mensuals per 14 pagues no era aplicable als treballadors i
treballadores temporers i eventuals amb menys de 120 jornades treballades.
Un únic salari mínim
Finalment, la decisió de l’autoritat laboral va donar la raó
al sindicat: només hi ha un salari mínim interprofessional,
que és de 12.600 euros anuals, i no hi pot haver discriminació entre treballadores i treballadors fixos i eventuals. El
preu per hora dels treballadors temporers i eventuals, en
tots dos convenis, s’ha de calcular dividint els 12.600 euros
entre les hores de treball efectiu establertes en els convenis
de referència. Això és: 7,02 euros l’hora en el cas del Conveni
agropecuari de Catalunya, i 7,08 euros l’hora en el cas del
Conveni col·lectiu sectorial de recol·lecció, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de la província
de Lleida.
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Les mobilitzacions van obligar l’empresa a negociar

CCOO torna a guanyar
les eleccions sindicals a
Autobusos de Lleida
Recentment, la Secció Sindical de CCOO a Autobusos de Lleida
va assolir la majoria absoluta en les eleccions sindicals. CCOO va
aconseguir 5 delegats per 3 delegats la UGT. Estaven cridades
a votar un total de 125 persones i ho van fer 122, d’aquest total
de vots, 75 van ser per a CCOO, mentre que la UGT en va aconseguir 38, 8 van ser per al candidat independent i hi va haver 2
vots en blanc.
Aquest resultat és el premi al treball i a l’esforç que s’ha fet els
darrers quatre anys, que els delegats de CCOO continuaran fent
amb tota la il·lusió i tota la força.

JOVES

Els joves de CCOO
organitzen la XVII
Escola Ángel Rozas
Un any més, Acció Jove - Joves de CCOO organitza l’Escola Ángel
Rozas, i aquesta és la seva dissetena edició.
L’Escola Ángel Rozas és un espai d’aprenentatge en el qual, durant dos dies, es troben les afiliades i els afiliats joves de CCOO
per compartir experiències i crear vincles dins del sindicat, tot
rebent diferents formacions de caire sindical.
Enguany, l’escola se celebrarà els dies 11 i 12 d’octubre, a la masia
El Xaloc, ubicada a Calders, al Moianès.
La importància d’organitzar-se
Aquest any volem fer èmfasi en la importància d’organitzar-nos,
motiu pel qual iniciarem l’escola amb una formació sobre eleccions sindicals, temàtica que estarà present durant els dos dies
que dura l’escola.
Volem dotar d’eines els nostres afiliats i afiliades joves per poder
fer front a dubtes o problemes que els puguin sorgir en el seu
dia a dia a la feina. Per això, es realitzarà un taller de nòmines i
quitances, i disposarem, a més, d’un espai perquè companys i
companyes del sindicat ens expliquin diferents experiències a
la feina.
A més, la lluita pel medi ambient i la violència antisindical a altres
països també han de tenir espai a la nostra escola, ja que són
temes d’actualitat que s’han de tractar amb la importància i la
urgència que es mereixen. Verónica Fernández

Ets #BecàriaPrecària?
Ets jove i estàs fent o has fet pràctiques? Davant l’opacitat, la precarietat i l’abús que s’està fent de les pràctiques, mitjançant el CNJC (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya), els sindicats hem decidit
iniciar una campanya de recollida d’experiències. La finalitat és donar
veu a aquestes persones i evidenciar la precarietat a la qual ha de fer
front el jovent quan es veu obligat a cursar les pràctiques en un centre
de treball.
Suma’t a explicar la teva experiència a #BecàriesPrecàries i, alhora,
contribuiràs a la recollida de dades per cercar mesures que facin evident i contrarestin aquesta explotació!
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Assemblees a les
universitats amb els
investigadors en
formació
L’Estatut del personal investigador en formació (EPIF), tot i ser
una iniciativa del mandat del 2011, no va ser aprovat fins a l’1
de març del 2019. Aquest estatut té com a objectiu regular les
condicions dels contractes predoctorals, amb la fixació d’una
pujada salarial i amb una regulació de les baixes laborals i del
nombre d’hores de docència, entre d’altres. El problema rau
que les universitats manifesten que no tenen capacitat de
fer reals aquestes mesures. És en aquest punt quan l’entitat
D-Recerca, juntament amb un representant de la Secció Sindical de CCOO de la facultat i amb la col·laboració d’Acció
Jove, comença una gira, amb assemblees, per les diferents
facultats, inicialment, per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona, per explicar la situació i
informar-ne el personal afectat.
Personal molt precari
La finalitat d’aquestes assemblees dutes a terme entre finals
de juny i la primera quinzena de juliol és explicar els canvis,
en quina situació es troba la facultat i si s’ha pronunciat o no
sobre aquests. Així mateix, han tingut com a objectiu instar
el personal investigador i doctorand a organitzar-se i a defensar els seus interessos. Aquest personal és un dels més
precaris dins de les universitats, motiu pel qual és imprescindible que, tot i que es consideri una “feina de passada”, cal
dotar-la de dignitat i de condicions laborals.
Amb tot això, i en espera de veure com s’acaben de pronunciar les universitats i com ho implanten, no es descarta continuar amb noves xerrades informatives el curs vinent.
Irene Ortiz García

Respon al formulari:
cnjc.cat/becariesprecaries

Respon al formulari: cnjc.cat/becariesprecaries.
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Suport incondicional de CCOO a les
organitzacions que salven vides
L’article 98 de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret
del Mar parla del deure de prestar auxili.
“1. Tot Estat ha d’exigir al capità d’un vaixell que enarbori el seu
pavelló que, sempre que ho pugui fer sense posar en perill el
vaixell, la seva tripulació (o els seus passatgers):
a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer al mar.
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en perill, tan bon punt sàpiga que necessiten
socors i sempre que tingui una possibilitat raonable de fer-ho.”
Aquesta convenció va ser ratificada per Espanya l’any 1997.
Negligència de la UE
Aquest estiu, i no és el primer, hem pogut comprovar com centenars de vides humanes de persones rescatades al mar Mediterrani han estat molts dies en perill per la deixadesa, la negligència o la incompetència de la Unió Europea i de governs com
l’italià o l’espanyol.
Nàufrags rescatats per ONG com Open Arms o Sea Watch han
hagut de passar dies i dies en condicions infrahumanes perquè
les autoritats europees no permetien, incomplint clarament la
legislació que subscriuen, que poguessin anar a port.
I, encara més, des de governs com l’italià, en aquells moments liderat pel neofeixista Salvini, s’ha volgut criminalitzar la feina dels
voluntaris i voluntàries de les ONG, que fan una tasca indispensable, imprescindible i tan clarament defensable com és salvar
vides humanes.

Des de CCOO donem suport a aquestes organitzacions i condemnem els atacs contra elles, els seus dirigents i les persones
que se sumen a una causa tan evident com és la defensa dels
drets humans.
CCOO denunciem la política de la UE i dels seus estats membres enfront de les persones refugiades i migrants al Mediterrani.
S’utilitzen arguments de seguretat o risc d’efecte crida per justificar una actitud insolidària que desintegra el sentit del projecte
fundacional europeu.
És una vergonya que la major economia mundial no tingui la
voluntat de donar resposta a aquesta crisi humanitària, que incompleixi impunement el dret internacional i que no implementi una política migratòria comuna.
És més que una vergonya que, a sobre, es vulgui atacar les defensores i defensors de la vida.
Des d’aquí una abraçada solidària a la gent que lluita, a Open Arms,
a Sea Watch, a Metges sense Fronteres i a SOS Méditerranée.
Toni Mora

Relleu a les direccions de CCOO de
l’Hospitalet i de Tarragona
Recentment, s’han
produït dos canvis a les direccions de CCOO
de Tarragona i
de l’Hospitalet.
D’una banda, el
juliol passat la
històrica Asun Romero va deixar el
càrrec de coordinadora de CCOO a
l’Hospitalet, després de divuit anys al
capdavant. La substitueix Liliana Reyes, treballadora del sector de serveis
i activista social. Mexicana d’origen,
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la Liliana prové de la lluita pels drets
de les treballadores de la llar i les cures, vinculada a l’Associació Mujeres
Pa’lante i al Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT, i té
estudis de màster en Política Social,
Treball i Benestar per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
D’altra banda, en el moment de tancar aquest número de LLUITA OBRERA tenia lloc el procés de relleu en la Secretaria General de CCOO de Tarragona,
que ha de finalitzar el 15 d’octubre
amb una reunió del Consell de la

unió intercomarcal. Aquest màxim
òrgan de direcció
ha de ratificar la
proposta de la
Comissió Executiva del territori,
que ha proposat
la candidatura única de Mercè Puig
per substituir l’actual secretari general, Vicente Moya. La Mercè és treballadora del sector sanitari i fins ara era
secretària d’Organització d’aquesta
unió intercomarcal.

MACEDÒNIA
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LA FRASE Albert Schweitzer (Kaysersberg, Alemanya, 1875 - Lambaréné, Gabon, 1965). Teòleg, pacifista, metge i músic alsacià que va desenvolupar gran part del seu treball a l’Àfrica. El 1952 va
ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau.

La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) de CCOO
ha finalitzat amb èxit una nova campanya
de recollida de material escolar —i ja en
van set— per fer-lo arribar a les escoles
públiques dels barris de Catalunya on
hi ha un nivell més elevat de pobresa i
d’exclusió social.
A Catalunya, la taxa de pobresa infantil
continua creixent en els darrers anys. Actualment, el 28,5 % dels menors de setze
anys viu per sota del llindar de la pobresa
i molts nens i nenes no poden comprar
material
escolar.
Aquesta, per tant,
és una situació que crea
desavantatges
i més desigualtat
en l’àmbit educatiu
i social.

SEGIS

Guia sobre
el treball
i el canvi
climàtic

Des del mes de juny del 2016 s’ha desenvolupat el projecte europeu anomenat Life Clinomics, que durant tres anys
ha dut a terme accions i propostes per a
l’adaptació als efectes del canvi climàtic a
Catalunya. El projecte ha estat coordinat
per la Diputació de Barcelona amb la participació d’administracions públiques, associacions empresarials i organitzacions
sindicals, entre elles CCOO de Catalunya.
El projecte ha generat una guia sobre el
món del treball davant del repte del canvi
climàtic amb l’objectiu de recollir les recomanacions sobre com s’han d’adaptar
les empreses i les persones treballadores
al nou escenari climàtic. La guia recull
un seguit de punts en què trobem les
vulnerabilitats en el món del treball, una
avaluació del risc per a les persones treballadores davant del canvi climàtic, les
oportunitats en el procés d’adaptació i
les accions i mesures que cal adoptar.

NOMENAMENT

Finalitza una
nova campanya
de recollida
de material
escolar

PUBLICACIÓ

SOLIDARITAT

“El primer pas en l’evolució de l’ètica és un sentit de
solidaritat amb altres éssers humans.”

Carmen Juares,
responsable de
Noves Realitats
del Treball i
Precarietat

CCOO de Catalunya ha
nomenat Carmen Juares
responsable de Noves
Realitats del Treball i
Precarietat en substitució de Carme Martínez
Ruzafa. Carmen Juares
Palma va néixer a Hondures l’any 1986. És
una integradora social i activista social catalana que ha pres part en múltiples iniciatives en el camp dels drets laborals, el
feminisme i l’antiracisme. És cofundadora
de l’associació Mujeres Migrantes Diversas, de treballadores de la llar i les cures.
El 2019 va ser una de les impulsores de la
campanya “Actualització pendent”, a favor
de la diversitat i dels drets civils, i en contra del racisme. Ara té la important tasca
d’apropar el sindicat a les persones que
treballen on no hi ha representació sindical o on la nostra presència és molt dèbil,
com a les microempreses, entre els falsos
autònoms, a l’economia de plataforma o
als centres de treball unipersonals.

Alfons López & Pepe Gálvez
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