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CCOO, sindicat
feminista
A l’11è Congrés, CCOO va decidir que l’agenda feminista seria una prioritat
del mandat. Les dones del sindicat ho vam promoure i ho vam viure com
un empoderament i com una oportunitat de canvi profund.
Tres anys després del congrés podem començar a veure la capacitat de
transformació del feminisme. Les dones som el 70 % de l’increment de
l’afiliació i ja som el 43,17 % de les 146.773 persones afiliades a CCOO. Hem
tornat a guanyar les eleccions sindicals, i de les persones delegades noves,
233 són homes i 1.001 som dones: un 81 %! Som moltes i podem aconseguir que la feminització del sindicat sigui alguna cosa més que tenir més
dones. Estem canviant les maneres de fer i les prioritats sindicals.
Estem situant l’eix central de la negociació col·lectiva en la lluita pels drets
laborals de les dones. Negociem plans d’igualtat per millorar les condicions
laborals de tota la plantilla. Exigim que totes les empreses facin el registre
de salaris i que negociïn protocols de prevenció i atenció a l’assetjament
sexual i per raó de sexe. Exigim el registre de jornada per posar fi als abusos
sobre el nostre temps de vida.
El feminisme posa en primer terme la vida de les persones i les seves necessitats bàsiques, la cura de la Terra i del clima, l’equitat i la justícia social,
és a dir la base per erradicar les discriminacions, les desigualtats i les violències masclistes que encara persisteixen.
Calculem que 20.300 dones treballadores avui a Catalunya pateixen assetjament sexual a la feina. Les dones seguim ocupant-nos del treball de
cura i domèstic de manera generalitzada i sense cap reconeixement: una
feina gratuïta que podria fer créixer el PIB una quarta part. S’infravaloren
els treballs feminitzats. A Catalunya, encara avui, tenim una bretxa salarial
del 23 %. La precarietat laboral té cos i cap de dona: treballadores de la llar,
treballadores de l’atenció domiciliària, treballadores de geriatria, cambreres d’hotel, educadores…
El sindicat s’està transformant i ja estem obtenint acords que transformen
el món laboral. Però tot just acabem de començar. Montse Ros

Director Emili Rey i Baldó Consell editor Maribel Ayné, Manuel Cantero, Tomás Díaz, Germán González, Raül González,
Irene Ortiz, M. Àngels Rodríguez, Montse Ros, Cristina Torre Redacció Meritxell Arcos, Marc Contijoch, Manu de Salvador,
Eduard París Correcció Servei Lingüístic CCOO de Catalunya Secretària de redacció i maquetació Ana M. Segura Cintas
Disseny La Page Original Portada Roger Velázquez Tira gràfica Alfons López i Pepe Gálvez Edició CONC Redacció Via
Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona, tel. 93 481 29 05, fax: 93 315 17 24, a/e comunicació@ccoo.cat Web www.ccoo.cat
Impressió Litografia Rosés Dipòsit legal B 10298/78 Tiratge 141.000 exemplars.

POLÍTICA

3

Un govern de progrés per un
programa d’esquerres i feminista
Després d’una moció de censura i de
dos processos electorals, a Espanya
s’ha conformat un govern de coalició
d’esquerres entre el PSOE i Unidas
Podemos amb un acord programàtic
d’esquerres i feminista.
Un govern que ha necessitat el suport
de forces nacionalistes, independentistes
i minoritàries al Congrés dels Diputats, i
que apunta una legislatura molt complexa
amb una imprescindible cultura de consens per portar a terme l’acord de govern.
A més de les dificultats que té una coalició de partits al Govern —primera experiència en la democràcia espanyola, amb
les seves pròpies contradiccions i un suport molt plural de les forces polítiques al
Congrés—, s’hi afegeixen una dreta i una
ultradreta embogides, que preparen una
oposició molt tosca i trencadora de la cultura democràtica.
La irrupció de VOX, amb cinquanta-dos diputats i diputades al Parlament, ha provocat una radicalització de les posicions de
les forces conservadores, fet que ha portat
el PP a posicions ultradretanes i a acords
en comunitats autònomes que han trencat el cordó sanitari que, per contra, els
populars europeus sí que practiquen a les
forces d’ultradreta a la majoria de països.
D’altra banda, C’s ha pagat les conseqüències de disputar l’espai ultraconservador
amb un resultat electoral catastròfic que
els ha dut al caire de la desaparició.
Aires de canvi
En aquest escenari, s’obre una finestra de
llum per a les polítiques socials i també
es fa un cert gir a les polítiques econòmiques dels governs populars.
La pujada de les pensions amb l’IPC, la pujada del 2 % dels sous dels treballadors i treballadores públics, i l’acord amb sindicats i
patronals de l’SMI, que arriba als 950 €, han
estat un tast de les possibilitats de canvi
d’aquest Govern. La derogació de l’injust
i cruel article 52.d de l’Estatut dels treballadors, que permetia acomiadar les persones que estaven en situació intermitent
d’incapacitat temporal per malaltia, ha estat

El president Pedro Sánchez es va reunir amb els sindicats catalans el passat 6 de febrer

una resposta clara a una reivindicació sindical que ha mobilitzat milers de companys i
companyes els darrers mesos.
El diàleg social és cabdal en aquesta legislatura per apuntalar les polítiques que
reverteixin la reforma laboral, garanteixin
el sistema públic de pensions i reforcin
les polítiques de protecció social, educació, sanitat, igualtat de gènere i habitatge, entre d’altres. Un diàleg social
que s’ha d’enfortir amb el compromís del
Govern i els agents socials, així com amb
les polítiques que recuperin els drets fonamentals i les llibertats. En aquest sentit, cal derogar la llei mordassa, l’article
315.3 i altres aspectes del Codi penal que
atempten contra la llibertat d’expressió,
de reunió i de manifestació, i que han
comportat l’encausament de 300 companys i companyes els darrers anys, fins
al punt que molts han estat jutjats i molts
altres, condemnats. Aprofito per recordar
l’alegria que ara fa ben poc hem tingut
amb l’absolució de l’Araceli, la secretària
general de CCOO a la Universitat de Girona, que, juntament amb un grup de nois
i noies que es manifestaven davant Artur
Mas per protestar per les seves retallades
quan era a la presidència de la Generalitat, va ser imputada per les denúncies del
Govern. Finalment, s’ha fet justícia.

Oportunitat per al diàleg
Recuperar l’agenda social és un repte per a aquest Govern, així com donar
solucions mitjançant la taula de diàleg
entre governs a Catalunya, un acord
que ha de permetre recuperar la normalitat institucional de les administracions catalanes. L’acord de la taula ja ha
possibilitat un acord de pressupostos
a Catalunya en procés de tramitació i la
convocatòria d’eleccions autonòmiques
anticipades. Aquest és el camí per recuperar la política en majúscules, que ha
d’enfortir l’autogovern i reforçar la convivència i la cohesió social.
El 2020 apunta una situació política molt
diferent dels darrers anys. És una situació
complexa, però esperançadora. Recuperar els equilibris al món del treball, revitalitzar els pilars fonamentals de l’estat de
dret, enfortir les llibertats i reforçar el marc
plurinacional del país necessitarà una acció de govern decidida, amplis consensos
entre partits, però també la mobilització
dels treballadors i treballadores organitzats per superar les moltes pressions que
els poders econòmics i la dreta radicalitzada, sens dubte, exerciran durant tot el
mandat polític.
És el moment dels treballadors i les treballadores! Javier Pacheco
gener-març / 2020
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“A mig termini, reposar sorra i
refer passeigs marítims destrossats
pels temporals cada dos per tres és
insostenible des d’un punt de vista
ambiental i també econòmic”

JOSEP ARAGONÈS

és director tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre

Després dels efectes del temporal Gloria sembla que la ciutadania
de Catalunya és més conscient dels
efectes del canvi climàtic. Cal encara
fer molta pedagogia i donar
informació?
Cada vegada hi ha més segments de la
societat que són conscients que l’escenari
climàtic és un altre. Però encara no tots
tenim prou clares les causes d’aquest escenari climàtic i que és degut al nostre
model de vida, social i econòmic. Mentre
no siguem conscients de les causes no
intervindrem d’una manera important en
la solució. Les solucions són a llarg termini
i a escala global, però això no vol dir que
no hàgim d’actuar des d’ara mateix, des
d’un punt de vista local.
Fa la sensació que tot allò que es
comentava que portaria el canvi
climàtic està anant més de pressa del
que es pensava. Aquest hivern hem
tingut temperatures de primavera.
És així o només és una percepció?
Sempre s’ha parlat del canvi climàtic com
una cosa que vindria. Ara, molta gent, i
en concret els experts, diuen que ja ens
trobem en ple canvi. L’escenari climàtic
actual ja no té res a veure amb l’escenari
de fa quinze anys. Hi ha dades objectives.
L’Observatori de l’Ebre, amb dades des de
finals del segle xix, mostra un increment
molt sensible de les temperatures, i en
els darrers quinze anys es trenquen tots
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els rècords en temperatures superiors als
25 graus, els dies a l’any en què se supera
aquesta xifra es tripliquen. Ja som enmig
del canvi climàtic, on ens portarà tot això?
La resposta és que mentre no hi hagi polítiques de mitigació molt més fortes que
les actuals, el canvi continuarà avançant:
els fenòmens meteorològics extrems
cada cop seran més freqüents i, per tant,
els danys al medi ambient, els riscos ambientals, els econòmics i de seguretat
per a les persones, cada cop seran més
importants. I les polítiques i les mesures
d’adaptació que haurem d’implementar
en el dia a dia seran molt necessàries.
En el projecte Clinòmics, del qual
formes part i on també treballa
CCOO, es parla de resiliència, és a dir,
adaptar-se als canvis en positiu. Però
continuem posant més sorra, més
pedres i més dics de contenció cada
cop que patim un temporal. Potser
aquest no és el camí per adaptar-se
davant els embats d’una natura que
sembla que no té aturador.
Part dels danys relacionats amb el canvi
climàtic són conseqüència del model social i econòmic, de creixement i de desenvolupament que hem tingut al nostre
país i al nostre entorn socioeconòmic
occidental. El sistema ens ha portat aquí.
Resoldre les contradiccions del sistema
aplicant mesures del sistema no ens porta enlloc. Hem de tenir plans d’acció a

curt termini perquè cal defensar les persones i les activitats dels riscos existents.
Però a curt, mitjà i llarg termini hem de
reformular el model socioeconòmic. Reposar sorra a les platges que es perden
o refer passeigs marítims destrossats pel
temporal ens tocarà fer-ho cada dos per
tres. I això ens ho hem de repensar. Grans
infraestructures combinades després
amb els efectes del canvi climàtic provoquen aquests tipus de problemàtiques i
són insostenibles des d’un punt de vista
ambiental i, sobretot, econòmic, ja que
caldrà fer actuacions pràcticament a tot
arreu, no només a Catalunya, sinó a tot
el món. No hi ha suficients recursos per
resoldre-ho. Hem de prendre consciència
de la magnitud del tema i intentar realment que la nostra vida social i la nostra
activitat econòmica estiguin més compassades amb les condicions dels territoris i les condicions naturals. No podem
anar en contra d’aquests elements que al
final et passen per sobre.
El delta de l’Ebre tornarà a ser
l’espai que coneixíem o serà una altra
cosa? S’han d’assumir canvis o es
poden fer accions per recuperar-lo?
A les terres de l’Ebre fa més de trenta
anys que estem immersos en aquest
debat. El delta de l’Ebre, geològicament,
té unes condicions que el fan molt diferent de la resta del país. Depèn del mar,
però també de la gestió de tota la con-
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ca. Des dels anys seixanta amb la política
d’embassaments i de regulació dels rius,
l’aportació tant del cabal d’aigua com
del cabal sòlid, és a dir, els sediments que
portava el riu i mantenien o feien créixer
el Delta, s’ha aturat. El funcionament del
riu està molt artificialitzat i això ha portat
moltes dificultats al Delta que s’agreugen
en un escenari de canvi climàtic. Quan
parlem del delta de l’Ebre hem de tenir en compte l’increment del nivell del
mar en dos o tres mil·límetres de mitjana anual i un altre fenomen anomenat
subsidència, que és l’assentament dels
sediments i que també està establert
en dos o tres mil·límetres l’any. Sumats
els dos fenòmens estem parlant de mig
centímetre anual i hem de pensar que
el 50 % del Delta està situat mig metre
per sobre del nivell del mar. Per tant, en
cinquanta o cent anys ens podem trobar
que una part del Delta haurà desaparegut. Ara, a més, els episodis climàtics extrems com les llevantades són cada cop
més habituals i afecten el Delta, que és
molt sensible a aquests episodis, ja que
són terrenys joves molt poc consolidats
i és fàcil la seva regressió. El risc de canvis importants al delta de l’Ebre existeix
clarament. S’han de prendre mesures de
manera urgent, des d’una perspectiva
local, amb les adaptacions i les mesures
de mitigació dels efectes que calgui, i és
necessari prendre decisions de caire global que abastin tota la conca, això supera
el debat territorial i passa a ser un tema
de país i del conjunt de l’Estat. La màxima
autoritat de la gestió de la conca de l’Ebre
és la Confederació Hidrogràfica, que
depèn del Govern de l’Estat. I si aquesta
institució no canvia les seves polítiques i
planificacions, serà impossible trobar una
solució a mitjà i llarg termini per al Delta.
Aquesta transformació significa canviar
el model de regadius, que en trenta anys
s’han intensificat de manera insostenible.
Estem subvencionant regadius i conreus
que són exportadors d’alfals per alimentar els camells dels xeics de l’Aràbia Saudita. Cal canviar també la política energètica, ja que el riu està gestionat sota el
prisma de l’aprofitament elèctric, un altre
sector econòmic estratègic. És clar que és
difícil, però si això no es fa, el Delta ho té
complicat. I en l’àmbit local s’ha centrat

el debat en si cal aplicar mesures dures
o toves. Si volem un Delta encerclat per
dics faraònics com el delta del Po o els
pòlders holandesos, o volem recuperar
dinàmiques litorals perdudes. Una altra línia de pensament diu que cal adaptar-se
seguint les dinàmiques naturals. I estem
en un atzucac, ja que si el territori no es
posa d’acord és fàcil que la Generalitat
o el Govern d’Espanya ens diguin que ja
començaran a prendre mesures quan ens
posem d’acord amb el que volem. Com si
fos responsabilitat del territori trobar les
solucions. En qualsevol cas sembla que
per primera vegada hi ha un mínim acord
institucional amb una taula de consens
del Delta on són tots els municipis i les
principals associacions del territori, que
proposen fer una barreja de solucions entre les dures i les toves i amb actuacions
immediates en els punts de més risc. Ara
fa falta que aquest consens institucional
fructifiqui en un consens tècnic amb el
suport de la Generalitat i el Govern de
l’Estat, que és qui té la major part de les
competències. Hem d’estar atents i veure
si això tira endavant.
Podem parlar, en general, de
fracàs de la política per afrontar amb
cara i ulls el canvi climàtic?
Des d’un punt de vista global, jo crec que sí.
Encara no s’han aconseguit acords decidits
per afrontar la situació actual. Potser s’han
fet passets en aquesta direcció, com ara
la sensibilització de la població, però des
d’un punt de vista de la política penso que
no s’ha fet prou. Pel que fa Espanya, aquest
darrer any, hi ha hagut canvis, hi ha hagut
un abans i un després amb el canvi de govern. El nou Ministeri de Transició Ecològica, en general, va en la bona direcció. És
increïble el que va passar durant el govern
anterior, que va decidir carregar-se tot el
que s’havia fet fins a aquell moment amb
les energies renovables: van desaparèixer
empreses i milers de llocs de treball; algunes fàbriques van portar la seva producció
a Itàlia, per tant no marxaven pels costos
laborals, sinó pels impediments que posava el Govern del PP a la seva activitat. En
qualsevol cas, fer front al canvi climàtic significa replantejar en profunditat els models
socials. Estem preparats per canviar això?
Sincerament, no ho sé.
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I què es pot fer a partir d’ara des
de les administracions, des de la
ciutadania, des de les empreses…?
És absolutament necessari que aquesta
conscienciació creixent es pugui relacionar amb el nostre model social i que
la gent ho tingui molt clar. Sense replantejar aquest model econòmic difícilment
trobarem solucions. No es tracta tant de
fer renúncies com de prioritzar valors
diferents dels que tenim en aquests moments. Això significa que, ja des de petits,
l’educació ha de tenir un paper molt important. Hem de veure també quin model difonen els mitjans de comunicació.

“És increïble el que
va passar durant
el Govern del PP,
que va decidir
carregar-se tot el
que s’havia fet fins
a aquell moment
amb les energies
renovables: van
desaparèixer
empreses i milers
de llocs de treball”

Hi ha d’haver polítiques valentes i les empreses han d’internalitzar aquests costos.
A Europa tenim sensibilitat ambiental,
perquè tenim una fàbrica que es diu Xina
i altres països del tercer món en els quals
estem descarregant els nostres costos.
Tenim un model absolutament artificial i
si no assumim aquests costos difícilment
canviarem de manera de pensar. En el
model econòmic i en les despeses de
fabricació de qualsevol producte de consum hi hem d’incloure aquestes variables,
perquè si les amaguem no afrontarem
mai el problema i difícilment podrem fer
pressió perquè hi hagi un canvi real. És
complicat, però necessari. Emili Rey
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Pressupostos de la Generalitat per
al 2020: un primer pas contra la
lògica de les retallades
El primer que s’ha de valorar dels pressupostos per al 2020, presentats pel Govern
català amb el suport d’En Comú Podem,
és que posen fi al perllongament d’uns
comptes, els del 2017, que no s’ajustaven
ni a les necessitats socials ni a les del
nostre teixit productiu. També s’ha de
considerar positivament que el projecte
presentat al Parlament a mitjan març recuperi la voluntat d’intervenir en els ingressos, amb una millora de la recaptació
dels impostos cedits i dels propis, i que
reforci les polítiques socials, fent front al
flagell de la pobresa i de la desigualtat.
Tanmateix, aquesta voluntat de passar
pàgina de la lògica de les retallades topa
avui amb els límits imposats en el marc
de la política europea d’estabilitat i creixement, incorporada al nostre marc jurídic
mitjançant l’article 135 de la Constitució.

Els comptes de la
Generalitat, que sumen
amb totes les partides uns
46.062,8 milions d’euros,
augmenten per primera
vegada en una dècada
gener-març / 2020

La regla de la despesa i l’objectiu de dèficit contenen, així, l’abast de la inversió i
de les polítiques socials i fan que, tot i suposar una millora important, els pressupostos per al 2020 no ofereixin garanties
per satisfer aquelles polítiques que necessita amb urgència el nostre país.
Els comptes de la Generalitat, que sumen amb totes les partides uns 46.062,8
milions d’euros, creixen, per primera vegada en una dècada, per sobre del PIB
i milloren parcialment la despesa del
sector públic en relació amb els pressupostos liquidats del 2018. No arriben,
però, a recuperar la despesa dels darrers
pressupostos aprovats abans de la crisi,
que encara no estaven encotillats per
la regla de despesa. Tot i augmentar els
recursos transferits i cedits i millorar també la recaptació dels tributs propis en
340,3 milions d’euros (+12,5 %), la despesa social, si es comptabilitza el nombre
d’habitants, és inferior a la del 2010. Així,
si bé s’incrementa, per exemple, la despesa en salut i en educació, aquesta difícilment podrà fer front a les necessitats
que comporta l’envelliment de la població, amb un increment, els darrers anys,
del 14,7 % al 17,1 % de la població de
més de 65 anys, o a l’augment del nombre d’alumnat. També millora la despesa
en protecció social, però no és suficient
per fer front a l’increment en la taxa de
privació material severa, de treballadors
pobres, o de joves que abandonen prematurament l’escolaritat.
Insatisfets
Lamentablement comprovem com el
creixement econòmic i la millora dels
balanços de les empreses són compatibles amb la desigualtat, la precarietat
laboral i la pobresa de moltes famílies.

Davant d’aquesta realitat, és difícil que
ens puguem donar per satisfets amb uns
comptes públics esbravats per la lògica
de l’austeritat. I encara menys quan els
pressupostos no permeten completar les
inversions que necessita la indústria, que
està amenaçada per la incertesa tecnològica i comercial que s’estén a escala mundial, ni tampoc avançar en el crèdit a les
petites o mitjanes empreses, o en la qualificació i la millora de les competències
de les persones treballadores mitjançant
una aposta ferma per la seva formació
professional. Assolir una millora real i alliberar els comptes públics de la cotilla que
continua ofegant l’economia i la societat
exigeix avui tres passos importants. S’ha
d’abordar la regla de despesa i flexibilitzar
la senda del dèficit per tal de donar estabilitat i trajectòria al creixement, ja prou
apaivagat. Aquesta ha de ser una prioritat del Govern de progrés que tenim a
l’Estat, com ho és també el fet de millorar
progressivitat i eficiència fiscal, combatent privilegis, elusió i evasió fiscal, fins a
situar-nos en la mitjana d’Europa pel que
fa a ingressos fiscals i a despesa pública.
Reflexió sobre el model autonòmic
No obstant això, apurar els marges fiscals i
millorar els pressupostos de la Generalitat
per garantir que la riquesa es traslladi al
conjunt de la societat comporta, a més,
una reflexió a fons sobre el model autonòmic i l’assumpció de polítiques que posin
fi al dúmping territorial i a la competència
fiscal a la baixa. El populisme fiscal, atiat
per les dretes, sovint acompanyat de tota
mena d’arengues patriòtiques, no fa sinó
sembrar divisió, perllongar la desigualtat i
posar els fonaments per a les retallades, a
les quals alguns ens voldran tornar a confrontar demà. Ricard Bellera
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El dret a
l’habitatge també
és la nostra lluita
Hi ha poques situacions més frustrants que la de veure’ns desposseïts de la nostra dignitat. Que ens prenguin la capacitat de
garantir un sostre segur i adequat a les nostres famílies és part
d’això. Avui som davant d’una realitat en què nou de cada deu
treballadores i treballadors de Catalunya no poden accedir, amb
el seu salari, a l’oferta d’habitatge a Barcelona i, per tant, mantenir unes condicions de vida dignes. Ens estan expulsant de
les nostres ciutats i dels nostres barris; ens obliguen a moure la
família, a canviar la nostra vida quotidiana, a invertir més temps
en el desplaçament als nostres centres de treball o, fins i tot, a
compartir pis amb altres famílies, i això suposa viure pitjor tot i
tenir una feina (o més).
Bretxa entre salaris i preus
En els últims anys, la classe treballadora ha estat durament atacada i s’han vulnerat greument els seus drets, tant que accedir
a un habitatge i mantenir-lo s’ha convertit en un somni inabastable. I és que la bretxa entre els salaris i els preus de l’habitatge
continua creixent. El xoc entre l’augment de la precarietat de les
condicions laborals i la voracitat d’un mercat immobiliari desregulat ens ha atrapat en la incapacitat d’exercir el dret fonamental
de gaudir d’un habitatge digne i adequat.
Per això, per a CCOO de Catalunya, la lluita per la defensa del dret
a l’habitatge i la protecció de la seva funció social són una prioritat. Tenim clar que l’habitatge ha de ser un pilar de l’estat del
benestar, com la salut, les pensions i l’educació públiques. És el
nostre compromís emprar tots els recursos necessaris per incidir,
en l’àmbit sociopolític i com a primera força sindical que som,
en la defensa dels drets laborals, socials, econòmics, culturals i
ambientals de la classe treballadora.

Nou de cada deu treballadores i
treballadors de Catalunya no poden
accedir, amb el seu salari, a l’oferta
d’habitatge a Barcelona
Pacte per l’habitatge
La nostra participació institucional i el treball conjunt amb altres
entitats s’està reflectint en accions concretes, com la Crida per
un Pacte per l’Habitatge, que es projecta com a pacte nacional i
en el qual exigim la regulació estructural del mercat immobiliari,
així com la derogació de les reformes laborals i un dràstic augment del pressupost destinat a polítiques d’habitatge per a la
creació d’un parc d’habitatge públic.
Així, també, ens unim a iniciatives per la defensa del dret a
l’habitatge, promogudes per entitats i/o organitzacions amb
les quals tenim en comú estar en contra de l’especulació i del
capital fictici, de la despulla i dels fons voltor. Estem lluitant perquè es creïn i s’aprovin mesures i polítiques efectives que donin
solució a aquesta crisi de l’habitatge, en la qual les desigualtats
s’aguditzen dia a dia. Liliana Reyes

Reps a casa més d’un exemplar de ‘Lluita Obrera’?
ENS VOLS AJUDAR A REDUIR LA DESPESA DE PAPER?
Si a casa teva hi ha més d’un afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya, segurament rebeu més d’un exemplar de Lluita Obrera i probablement més
d’un cop heu pensat que amb un ja en teniu prou. Doncs si ens vols ajudar a reduir la despesa de paper i rebre només un exemplar de la revista
a casa teva, envia’ns un correu a comunicacio@ccoo.cat o truca al telèfon
93 481 29 05 i comunica’ns quins són els afiliats de casa teva que poden
deixar de rebre el seu exemplar de Lluita Obrera. Entre tots i totes racionalitzarem els enviaments de la nostra revista en paper i reduirem les
despeses del sindicat.

gener-març / 2020

8

OCUPACIÓ

Es disparen els ERO a Catalunya,
especialment en els sectors industrials
L’any 2019 ha estat un mal any en relació amb les mesures col·lectives de
regulació d’ocupació, i és que unes
10.000 persones a Catalunya han estat afectades per un total de 443 ERO.
D’aquest augment, sense dubte, els sectors industrials són els que han patit un
major increment, i molt especialment el
sector de l’automoció i la seva indústria
auxiliar, que estan en una transformació
sectorial que s’ha traduït en una reducció
de la demanda de vehicles. El sector de
la química i el de la construcció també
han vist augmentar el nombre d’ERO. Les
dades de l’any passat indiquen un canvi
de tendència que cal abordar de manera
immediata, perquè el nombre d’ERO s’ha
incrementat en un 50 % respecte de l’any
anterior, cosa que posa de manifest la necessitat d’adreçar-hi mesures polítiques,
calendari i recursos que la reverteixin.
La dificultat per tenir governs estables a
Catalunya i a Espanya s’ha reflectit en el
darrer any en dos processos electorals, a
l’abril i al novembre en l’àmbit estatal, i
també en la incapacitat del Govern català per dinamitzar i dotar de recursos suficients acords estratègics. Un d’aquests
acords és el Pacte nacional per a la indústria, un acord que hauria d’haver actuat
com a palanca de canvi del teixit industrial a Catalunya, però que presenta un
grau d’execució molt baix en totes aquelles mesures que havien de transformar la
indústria de Catalunya en relació amb el
canvi de model energètic, la penetració
de les energies renovables, la realització
d’un pla català de simbiosi industrial o la
construcció d’infraestructures clau per a
la transformació del model. Aquesta falta de capacitat financera contrasta amb
el fet que és en els sectors industrials on
s’han concentrat de manera important
els ERO a Catalunya, que s’han incrementat en gairebé un 200 %.
Incertesa de l’economia mundial
A més, l’economia mundial està en un
moment d’incertesa, afectada pel Brexit,
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Unes 10.000 persones a Catalunya
han estat afectades per un
expedient de regulació d’ocupació
l’any 2019
la contracció de les economies motors a Europa o les guerres comercials entre els EUA
i la Xina, el conflicte del petroli al Pròxim Orient o la conformació de governs progressistes com és el cas d’Espanya. Tot això ha fet que algunes empreses ho aprofitin per
adaptar les seves plantilles de manera preventiva amb l’objectiu de seguir incrementant els seus beneficis o de protegir-se davant d’un canvi de regulació que els pugui
ser desfavorable. A Catalunya, la mateixa patronal ha reconegut aquesta tendència, en
declaracions a la premsa el mes de febrer. De fet, les estadístiques indiquen un repunt
important de la regulació d’ocupació en els mesos anteriors a les conteses electorals i
confirmen allò que des de CCOO de Catalunya fa anys que denunciem: la retirada de
la necessitat d’autorització administrativa en els casos de regulació d’ocupació suposa
donar a la part empresarial la capacitat d’acomiadar de manera preventiva, més econòmica i totalment arbitrària.
Calen més recursos
Ara cal destinar recursos per desenvolupar polítiques que actuïn a favor de tenir un
teixit productiu i una economia més robusta. Cal dotar de manera suficient aquells
acords estratègics que han de transformar la nostra economia, i preparar-la per afrontar
els grans reptes que tenim com a societat: la situació d’emergència climàtica i les transicions energètica, digital i demogràfica, les hem d’incloure en les nostres polítiques, i
dintre de les agendes europees amb l’horitzó del 2030.
Però assolir aquesta fita requereix uns pressupostos que tinguin en compte la realitat
existent, i una política fiscal que orienti la despesa al desenvolupament de polítiques
socials i a l’enfortiment del teixit productiu. Cal ajudar a la seva transformació i garantir
la justícia d’aquesta transició cap a una economia de més valor afegit, amb treball de
qualitat, industrial i sostenible econòmicament i ambiental. Carlos del Barrio

OCUPACIÓ

9

L’augment del salari mínim interprofessional
millora les perspectives econòmiques
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre
del 2019 indiquen que l’augment del
salari mínim interprofessional (SMI)
ha millorat les perspectives econòmiques, i no ha afectat negativament
l’ocupació.
Així, el nombre de persones aturades
a Catalunya s’ha reduït en un 3,9 % respecte del trimestre anterior i deixa 16.300
aturats i aturades menys; en total a Catalunya hi ha 405.800 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.191.900, amb una taxa
d’atur del 13,8 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 10,5 %, 0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior
i 1,3 punts percentuals menys que el 2018.
La taxa d’atur femenina (11 %) es manté superior a la masculina (10 %). En un any l’atur
s’ha reduït en 45.600 persones, el que representa un decrement del 10,1 %. Aquesta
reducció s’ha donat tant en homes (-7,8 %)
com en dones (-12,3 %). Aquestes últimes
han disminuït l’atur amb major intensitat
que els homes.
Augmenta la població ocupada
Si ens fixem en les dades de població
ocupada, veiem que el quart trimestre del

2019 l’ocupació ha augmentat en 15.700
persones respecte del trimestre anterior.
En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 87.000 persones, un increment
que significa un 2,6 %. La taxa d’ocupació
per al quart trimestre del 2019 és del 55,1 %
a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,7
punts percentuals més que l’any anterior
i 0,1 punt més que l’any 2018.
L’augment de la població ocupada i la
reducció de les xifres d’atur, tant en relació amb l’any 2018 com amb el trimestre
anterior del 2019, creen una situació molt
positiva que fa que es redueixi la desocupació a Catalunya i que això passi de
forma més intensa aquí que a la resta de
l’Estat.
Per províncies veiem que Tarragona registra
la taxa d’atur més elevada, amb un 12 %,
seguida de Barcelona, amb un 10,5 %, de
Girona, amb un 9,5 % i de Lleida, amb un
9,3 %.
Si analitzem les dades de contractació
i els tipus de jornada veiem que durant
el quart trimestre del 2019 el nombre de
persones assalariades amb contracte indefinit ha pujat en 81.100 en relació amb
ara fa un any (3,6 % més), mentre que
el nombre de persones amb contracte
temporal ha caigut en 9.300 persones as-

salariades (1,5 % de reducció). La taxa de
temporalitat es manté en un elevat 21,2 %
i continua la diferència important entre
homes i dones.
Més jornada a temps parcial
En relació amb el tipus de jornada, la xifra
de persones que treballa a jornada parcial augmenta en 26.400 (5,3 % més) i el
nombre de persones que ho fa a jornada
completa s’incrementa en 60.500 (2,1 %
d’increment) respecte de l’any 2018. La
taxa de parcialitat augmenta fins al 15 %,
amb una distància de més de 14 punts
percentuals entre homes (8,2 %) i dones
(22,6 %).
Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat amb les millores
negociades per garantir l’estabilitat de
l’ocupació.
El sindicat defensa la importància del salari mínim interprofessional, i la reactivació de la negociació col·lectiva, que, sense afectar l’ocupació, comporta millores
evidents per a les persones treballadores
més vulnerables.
A més, també creiem que per a l’ocupació
juvenil són necessàries millores en la
formació i l’orientació per poder oferir
passarel·les de qualitat en el mercat de
treball.
CCOO exigeix més recursos per combatre
el frau en la contractació, especialment
en sectors feminitzats, i reclama que es
facin polítiques d’ocupació específiques
pensades especialment per reduir la diferència existent entre homes i dones.
El sindicat celebra les modificacions que
s’han fet en alguns apartats de la reforma laboral, però exigeix al Govern que la
derogui totalment per garantir els drets
de les persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

En un any l’atur s’ha reduït en 45.600 persones
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Continua la reconquesta de drets
laborals i del poder adquisitiu
Els acords de concertació 2018-2020, l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i l’AENC, i l’acord en matèria salarial dels empleats públics, en l’àmbit estatal, han estat els
acords que més influència han tingut sobre els processos de
negociació col·lectiva, en termes de reconquesta de drets,
i que han actuat de motors indiscutibles de la recuperació
salarial i la lluita contra les desigualtats.
Amb les dades d’inflació del 2018-2019 a Catalunya i l’increment
mitjà pactat en els convenis, es produeix una recuperació mitjana del 2,1 % del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores entre el 2018 i el 2019, els quals, entre el 2009 i el 2017, van
perdre un 7,2 %. Aquesta devaluació salarial no es va produir de
manera uniforme, sinó que va ser més intensa en els salaris més
baixos, i això va fer incrementar la pobresa laboral.

En el proper període, si bé hem de mantenir la tensió per a la
recuperació salarial, també tenim l’oportunitat d’abordar des de
l’acció sindical el compliment dels canvis normatius, i en aquest
cas tenim oportunitats en matèria d’igualtat i de temps de treball.

Primer èxit sindical contra
la reforma laboral: es
deroga l’acomiadament per
emmalaltir

Hem de tenir clar que si l’economia catalana i l’espanyola creixen
per sobre de la mitjana de les economies de la UE és degut a un
millor comportament dels salaris al nostre país, impulsat per la
pujada de l’SMI i pels increments salarials en els convenis i les administracions públiques, que, conjuntament amb la revaloració
de les pensions, han propiciat una millora del poder adquisitiu
de la ciutadania.
La recuperació salarial s’està assolint en els convenis i, sobretot,
per als salaris més baixos. L’efecte dels acords generals AENC i
AIC ha estat evident: el 2019 el total estatal d’increments salarials registrats han assolit el 2,33 % i a Catalunya han afectat prop
d’1,6 milions de treballadors i treballadores.
Cap salari per sota dels 14.000 €
Cal fer una referència especial a l’esforç i a l’ofensiva que ha fet
CCOO per incrementar els salaris més baixos, per tal que no quedi cap salari per sota dels 14.000 euros en els convenis afectats
aquest 2020. Hi ha una especial afectació en sectors o grups professionals feminitzats. Hi ha una especial afectació en sectors o
grups professionals feminitzats, i en molts convenis només hi ha
algun grup o categoria referit a personal aprenent. Aquesta lluita
ha de suposar una reducció de la bretxa salarial de gènere, que
té la dramàtica xifra del 23 % en salari anual.
En aquest període 24 convenis sectorials estatals i de Catalunya,
que afecten prop d’1,4 milions de treballadors i treballadores,
han eliminat els salaris inferiors als 14.000 euros. Tot i l’acord general pactat amb les patronals, hem hagut de mobilitzar els sectors i convocar vagues per aconseguir-ho, i ha de ser un esforç
de tota l’organització per al 2020 assolir aquest objectiu en els
convenis que continuen bloquejats.
gener-març / 2020

La intensificació de les mobilitzacions i de les accions reivindicatives per exigir la derogació de l’article 52.d de l’Estatut
dels treballadors, que permetia l’acomiadament per baixes
mèdiques justificades, ha donat el seu fruit.
L’aplicació de l’article 52.d ha estat una de les conseqüències
més injustes i cruels de la reforma laboral, ja que ha permès
l’acomiadament de treballadores i treballadors que estaven
de baixa mèdica justificada. A més, la seva aplicació ha afectat
de manera especial les dones, perquè aquest tipus de baixes
curtes i intermitents es donen més en sectors i en llocs de
treball feminitzats. Després de la sentència del Tribunal Constitucional, a més, s’havia produït un efecte crida per part de
l’empresariat, fet que ha generat indignació i alarma social.
Les dones solen tenir dobles jornades, com explica el vot particular de la magistrada M. Luisa Balaguer a la sentència del
Tribunal Constitucional, i per això l’article 52.d incorria en una
clara discriminació indirecta per raó de sexe.
Per a CCOO era de justícia suprimir aquest article de l’Estatut
dels treballadors, ja que emparava la discriminació, culpava
les treballadores i treballadors, i els impedia exercir els seus
drets, com és el dret a la recuperació efectiva de la salut.
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Les millores quant a l’obligatorietat de negociar els plans
d’igualtat a empreses de més de 50 persones treballadores així
com els drets d’informació que ens dona el registre salarial són
una eina per fer front a la bretxa salarial.
I, d’altra banda, el registre de jornada i la nova proposta reivindicativa de CCOO en matèria de temps de treball són una nova
ofensiva per democratitzar la gestió del temps de treball, abordant les propostes entorn de la jornada laboral des d’una visió
transversal de gènere, per enfortir el paper de la intervenció sindical en la gestió col·lectiva del temps de treball i, alhora, per
conquerir drets individuals de la gestió de la jornada.
La necessitat de respondre a les noves realitats i problemes
d’un món del treball canviant reclama amb urgència recuperar
el diàleg social tripartit per abordar els grans reptes que tenim
com a país: la implantació de noves tecnologies; la digitalització
i els seus efectes; els processos de transformació energètica; el
canvi climàtic; les noves formes de treball —com les generades
a través de les plataformes digitals— o d’altres de no tan noves
—com les de les persones que treballen en l’àmbit de la llar—, o
la correcció de l’ús i l’abús de la contractació temporal.
Derogar la reforma laboral
Primer, però, cal derogar la reforma laboral i retornar els equilibris
a la negociació col·lectiva.
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S’ha produït una recuperació
mitjana del 2,1 % del poder
adquisitiu dels treballadors i
treballadores entre el 2018 i el
2019, els quals, entre el 2009 i el
2017, van perdre un 7,2 %.
Les reformes laborals, que han atacat la nostra capacitat de defensa en els convenis col·lectius, mitjançant l’eliminació de la
seva ultraactivitat o la prevalença del conveni d’empresa en detriment del conveni sectorial, han estat la via específica triada per
les empreses multiserveis, aprofitant processos d’externalització
i subcontractació, per abaixar els salaris per sota dels salaris dels
convenis sectorials.
Es dona també sovint la inaplicació dels mateixos convenis,
afavorida per la falta de control, i que està augmentant des
del 2018 com a forma d’impedir la recuperació salarial: el 74 %
d’inaplicacions són a empreses de menys de 30 treballadors
i treballadores i, en el 77 % dels casos, a empreses que no tenen representació sindical. Fins i tot algunes empreses aprofiten
l’avinentesa per “inaplicar l’SMI”, però com que no és legal pagar
per sota, inapliquen la jornada i la incrementen.
Cristina Torre

Implicació de CCOO en la lluita
contra el coronavirus
La gran preocupació social de les darreres
setmanes ha estat l’evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida
a la Xina que està afectant moltes persones
de diferents països. El 9 de març el Consell
de Relacions Laborals de Catalunya, format
per CCOO, UGT, Foment, PIMEC i la Generalitat, va acordar un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.
Criteris de CCOO de Catalunya
CCOO va decidir seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la
voluntat de contribuir responsablement
a les actuacions de salut pública. El sindicat es va refermar en la defensa de la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que
s’haguessin de prendre a cada empresa,
i va demanar a tots els delegats i delegades de CCOO la màxima col·laboració per
seguir les recomanacions del document

consensuat al Consell de Relacions Laborals. CCOO va mostrar la seva voluntat de
mantenir tota l’activitat laboral i sindical
que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions
que quedin afectades per mesures de
prevenció, contenció o tractament de la
malaltia. CCOO manté en tot moment el
contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb
diligència als canvis que es puguin anar
produint en la situació.
Algunes recomanacions destacades
Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre,
dificultats per respirar o tos, o aquells que
determinin les autoritats sanitàries) han
de trucar al 061 i seguir les indicacions de
l’autoritat sanitària. És essencial reforçar
les mesures habituals d’higiene i rentar-

se freqüentment les mans amb sabó. El
document explica també quan cal l’ús de
mascaretes.
Ús de tecnologies
També es va recomanar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les empreses com a alternativa a
les reunions presencials, desplaçaments i
viatges… També es va aconsellar utilitzar
el teletreball i la flexibilitat locativa, quan
sigui possible.
Es va proposar també l’adopció preferent
i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal dels treballadors i treballadores.
Es va valorar molt positivament que el
Consell de Ministres aprovés que tant les
persones en aïllament preventiu com els
qui s’han contagiat del virus es considerin en incapacitat temporal assimilada a
baixa laboral per accident de treball.
gener-març / 2020
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DONES

8 de Març.
CCOO feminista, denúncia i acció

Enguany CCOO ha fet una campanya de tres setmanes de durada posant l’èmfasi en tres idees clau: lluitar contra la bretxa
salarial, portar el debat i l’acció a les empreses on el sindicat és
present, i denunciar i actuar.

Assemblea de dones
Vam iniciar la campanya amb l’assemblea de dones del passat
18 de febrer, amb 800 dones omplint l’espai del Casino L’Aliança
del Poblenou de Barcelona. Va ser una trobada per intercanviar
experiències d’acció sindical que han millorat les condicions de
treball i de vida de les dones i del conjunt de la població treballadora en el mercat de treball i en la societat. Experiències que
visibilitzen i socialitzen que l’acció col·lectiva és la millor eina per
millorar les condicions de treball i que és possible, necessari i
imprescindible fer-ho. Aquest espai també va permetre agafar
forces i empoderament col·lectiu pel fet de saber i compartir
que les dones de CCOO hi som, denunciem i actuem.
La bretxa salarial es cronifica
El passat 21 de febrer CCOO va presentar l’informe “Bretxa salarial a Catalunya”. Amb les darreres dades disponibles, que són
del 2017, la bretxa salarial anual és d’un 23 %, un O,4 % inferior
a la del 2016. A aquest ritme necessitaríem uns cinquanta-set
anys per a l’equiparació salarial, i ni les dones ni CCOO estem
disposades a esperar tant de temps. Aquesta bretxa és el resultat
de totes les bretxes que conviuen en el mercat de treball, conseqüència directa de la situació de discriminació que les dones
vivim i patim a la nostra quotidianitat. Una bretxa que s’expressa
amb més intensitat en les dones menys qualificades, les joves,
les migrants i les pensionistes.
Davant d’aquesta bretxa, CCOO tenim propostes. Primer de tot,
cal que les empreses compleixin les seves obligacions legals de
disposar del registre salarial i que les que hi estan obligades disposin de plans d’igualtat. Tots dos instruments han de ser elaborats amb la participació de la representació de les persones treballadores. Per avançar contra la bretxa, cal un increment directe
gener-març / 2020
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Per tercer any consecutiu, el 8 de Març els carrers s’han omplert
de color lila, de reivindicacions i de propostes, però cal ressaltar
que, com diu el lema de CCOO, cada dia és 8 de Març i en els tres
darrers anys les accions dels moviments feministes han aconseguit posar en el dia a dia de l’agenda política, social i laboral
la denúncia de les desigualtats i les discriminacions de les dones i la seva necessària participació per aconseguir una societat
democràtica, justa i sense discriminacions. Com s’ha escoltat als
carrers: la revolta social serà feminista o no serà.

dels salaris de les dones, mesures per evitar la segregació vertical
i horitzontal, la revisió del sistema de valoració de llocs de treball
i classificació professional, la revisió de l’estructura salarial, mesures que afavoreixin la conciliació i la corresponsabilitat, i la limitació de les prolongacions de jornada i les hores extraordinàries.
Durant les tres setmanes de campanya s’han fet un munt de
seminaris i tallers per preparar-nos i portar, a les empreses, la
demanda que totes posin en marxa l’obligació legal del registre
salarial que es va legislar amb el Reial decret llei 6/2019. A partir
d’aquest instrument volem aconseguir detectar on és la bretxa a
cadascuna de les empreses i exigir accions concretes per erradicar-la. I si no es fa, ens trobaran al davant, amb la denúncia i amb
les mobilitzacions.

Denúncia a empreses sense pla d’igualtat
També hem tingut espai per a la denúncia i l’acció. El 6 de març,
CCOO va acumular denúncies a diverses empreses i les va portar davant la Inspecció de Treball. Aquestes empreses no disposaven de pla d’igualtat tot i que tenien l’obligació de tenir-lo o
bé el tenien guardat en un calaix, entre altres motius. Desafortunadament és una pràctica molt freqüent disposar d’un pla
d’igualtat i guardar-lo en un calaix i no implementar ni una de les
mesures acordades. I ja hem dit prou: és el principal motiu per
a la denúncia col·lectiva que hem fet i que continuarem fent si
les empreses no compleixen les accions acordades en els plans
d’igualtat.
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Cal que les empreses acompleixin les seves
obligacions legals de disposar del registre
salarial i que les que hi estan obligades
disposin de plans d’igualtat

El 6 de març les denúncies també es van acompanyar d’accions
al carrer. Tres columnes de manifestants pel centre de Barcelona
van confluir en una concentració davant de la patronal Foment
del Treball per dir prou a les discriminacions i a les desigualtats
en el treball remunerat, i manifestar que n’estem fins al capdamunt que les empreses no compleixin les obligacions legislatives, que tenen una única finalitat: aconseguir la igualtat efectiva
de dones i homes en el treball remunerat.

La participació de CCOO a les accions i a les manifestacions convocades pels moviments feministes ha estat activa i no podria ser d’altra
manera, ja que en formem part. Una relació necessària per construirnos i créixer en el nostre objectiu de fer un sindicat feminista. I missatge per a la dreta i per a aquells que afirmen que la dimensió de gènere a la nostra societat és un invent: els feminismes són una alternativa
social cada cop amb més arrelament i força… No té marxa enrere:
l’ona del feminisme és ja un tsunami. Neus Moreno Sáenz

Multitudinària assemblea de dones
El dimarts 18 de febrer del 2020, la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya va organitzar una assemblea de dones, amb el lema “CCOO feminista: denúncia i
acció”, al Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona, davant
la proximitat del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
El teatre es va omplir amb prop de 800 delegades que van
escoltar diferents intervencions sobre accions que el sindicat
impulsa a favor de la igualtat a les empreses i que van participar en el reconeixement a aquelles dones que al llarg de la
història del sindicat han promogut i han fet de CCOO un sindicat feminista. La trobada va acabar al carrer, amb una dansa
distesa, alegre i reivindicativa que ens va deixar un molt bon
record de l’assemblea.
gener-març / 2020
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CCOO fa una crida a la mobilització
el 28 d’Abril i l’1 de Maig
Estem a punt de celebrar dues de les dates reivindicatives més
importants per al moviment sindical. D’una banda, el 28 d’Abril
es commemora el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en
el Treball; de l’altra, l’1 de Maig és la Festa del Treball.
El dimarts 28 d’Abril, CCOO té previst organitzar una assemblea
i una acció conjunta per exigir millors polítiques de prevenció
de riscos a tots els nivells. Les dades sobre sinistralitat laboral
no conviden a ser optimistes i no s’ha de baixar la guàrdia: a la
petroquímica de Tarragona, el 19 de febrer passat, es va fer una
vaga per denunciar la inseguretat, arran de l’accident del 14 de
gener a l’empresa IQOXE. El 28 d’Abril també serà un bon moment per recordar la importància de la mobilització sindical, que
ha permès la recent derogació de l’article 52.d de l’Estatut dels
treballadors, per part del Govern central, i que servirà per reduir
els acomiadaments per emmalaltir.
Dia del Treball
L’altra data significativa és l’1 de Maig. Aquell divendres, CCOO fa
una crida a participar a les manifestacions que es convocaran a
les principals ciutats del país, conjuntament amb UGT. Aquestes
manifestacions han de fer visible un moviment sindical fort, que
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En aquest Primer de Maig tornarem a reclamar la derogació de les parts més lesives de la reforma laboral

defensa els interessos de la classe treballadora. La lluita organitzada garanteix drets laborals i socials, que són vitals per a moltes
persones. La gent de CCOO sortirà al carrer per defensar el treball
digne, el feminisme, la salut laboral, el medi ambient, les pensions, els serveis públics o els drets de les persones immigrants,
entre d’altres.
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La segona Assemblea sindical
oberta, en marxa
La segona Assemblea sindical oberta
(ASO) ja està en marxa. Des del mes de
gener hem iniciat la primera fase del
procés participatiu amb la celebració
de més de 200 assemblees i trobades
amb l’afiliació, entitats i treballadors
i treballadores, i amb la posada en
marxa d’una enquesta oberta que
complementa el procés participatiu.
Assemblees i trobades que s’han produït en l’àmbit territorial, d’empresa
o sectorial així com en d’altres de més
transversals.

sustentin en els valors de la solidaritat, la construcció de comunitat i la preservació
dels serveis públics.

Amb l’organització de la primera Assemblea sindical oberta es va iniciar una
etapa de participació al sindicat que donava molta importància a la deliberació
col·lectiva i a la participació horitzontal de
les persones que fem l’organització. Una
metodologia que construeix les propostes de baix a dalt, sense documents previs
ni ponències i que recull les aportacions
de les persones participants a partir de
la seva experiència vital amb l’objectiu
d’acostar les reflexions teòriques a la realitat de la gent.

Un cop finalitzi el procés de debat i d’enquesta, a finals de març, s’iniciarà la segona fase
de l’assemblea, en què es portaran a votació entre l’afiliació les propostes recollides a la
primera fase. Les vint-i-cinc propostes més votades passaran a la fase final, que celebrarem el dissabte 6 de juny amb una assemblea de cloenda.

A la primera Assemblea sindical oberta
volíem repensar el sindicat després de la
pitjor crisi econòmica en democràcia i de
les seves conseqüències per a la societat
i el món del treball. Les propostes aprovades per l’afiliació van ser incorporades
al Pla d’acció de l’11è Congrés de CCOO
de Catalunya i han estat totes implementades, com ho detalla el document de
balanç de la primera Assemblea sindical
oberta, que podeu trobar a la web següent: www.ccoo.cat/aso.

Hem organitzat el debat en cinc eixos: el primer, transició justa (energètica, climàtica,
tecnològica, laboral i demogràfica); el segon, feminismes; el tercer, identitats i diversitats; el quart, el repte generacional, i el cinquè, la relació del sindicat amb les treballadores i treballadors de les noves realitats laborals i socials.
Debat obert
La primera fase del procés participatiu és la de debat obert i de recull de les opinions i
les propostes de l’afiliació i d’altres persones que hi vulguin participar. Totes les aportacions dels debats es recullen en una acta i es poden consultar a la web de l’Assemblea
sindical oberta.

Totes vint-i-cinc propostes seleccionades i ordenades per prioritats passaran a formar
part del procés de debat del 12è Congrés de CCOO de Catalunya i del seu pla d’acció
per als propers quatre anys.
L’experiència de l’Assemblea sindical oberta ha estat molt ben valorada per l’afiliació,
perquè permet acostar els debats del sindicat a la realitat de la gent i construir
col·lectivament propostes per al futur. Per això, ja forma part dels processos participatius previs als congressos del nostre sindicat, cosa que fa realitat el compromís de CCOO
amb la democràcia participativa i la construcció col·lectiva de les propostes sindicals.
Dolors Llobet

L’objectiu de la segona Assemblea sindical oberta és pensar com transformar la
classe treballadora i la societat des de la
centralitat del treball i de la importància
que aquest té per aconseguir una societat més solidària i més justa. També
volem debatre com desenvolupar projectes de vida digna per a tothom que se
gener-març / 2020
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CCOO torna a guanyar clarament les
eleccions sindicals i ja fa quaranta-dos
anys que és la primera força sindical
de Catalunya

Ja fa quaranta-dos anys que CCOO és la primera força sindical de Catalunya. Les dades
oficials el 31 de desembre del 2019 tornen a mostrar l’àmplia victòria de CCOO a les
eleccions sindicals a Catalunya, que augmenta novament el diferencial per sobre del segon sindicat. Les dades corresponen al període que va del 2016 al 2019, un cop finalitzat
el moment de màxima concentració d’eleccions, que va tenir lloc durant l’any passat.
CCOO obté 21.913 delegats i delegades (41,10 %) per 20.236 de la UGT (37,95 %). Molt
lluny trobem la USOC, amb 2.557 representants (4,80 %); la CGT, amb 1.604 delegats i
delegades (3,01 %), i els altres, que entre tots aconsegueixen 7.006 delegats (13,14 %).
El suport majoritari dels treballadors i les treballadores catalans a CCOO és molt significatiu en un període en què ha crescut tímidament l’ocupació i que han tingut lloc esdeveniments polítics i socials molt destacats que han suposat una clara polarització de la
societat, fet que no s’ha vist traduït en el món del treball i en l’escenari de les eleccions
sindicals. Només cal veure com CCOO augmenta 1.235 representants sobre si mateix. I
també cal posar en relleu que el sindicalisme de classe i solidari que representen CCOO,
UGT, USOC i CGT és clarament hegemònic, molt per sobre d’altres tipus de sindicalisme
corporatiu o ideològic.

CCOO té
1.235 representants més
gener-març / 2020
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El 81 % de tot
el creixement de
representativitat de
CCOO han estat
dones

Augment d’electors i representants
Fruit de la recuperació econòmica i de l’augment de l’ocupació, en aquest període hi
ha hagut 125.070 electors més que en el període anterior i s’han escollit 3.725 representants més, amb la qual cosa s’ha recuperat el 50 % dels que s’havien perdut durant
la crisi. Per províncies, CCOO guanya a Barcelona, amb una diferència de 1.947 delegats
i delegades més que el segon sindicat, i a Tarragona, on treu una diferència de 109 representants a la segona força. Precisament a les comarques de Barcelona, CCOO només
perd al Berguedà, al Moianès i al Garraf, on el primer sindicat guanya tan sols per un
delegat de diferència.
CCOO guanya en tots els sectors, com ara construcció, indústria, serveis privats, serveis
públics, al mar i al camp, i és el sindicat que més creix en els sectors precaris i emergents. També és el primer sindicat a les empreses que han fet eleccions per primera vegada, amb un percentatge del 40,49 % per un 39,48 % de la UGT. CCOO és novament la
primera força en sectors tradicionals com la indústria i la banca, però també en sectors
més precaris, com el comerç, on aconsegueix el 41 % de representació. CCOO guanya
també a les administracions públiques en general i és molt destacable també la victòria
de CCOO en sectors emergents com el biomèdic o a empreses com Amazon.

Creixement històric de delegades
Molt destacables són també les dades de
l’evolució de la representació per gènere,
en què es confirma la clara feminització
del sindicat, amb un creixement de 1.001
delegades per 233 delegats. El 81 % de
tot el creixement de representativitat de
CCOO han estat dones, la qual cosa es pot
considerar un fet històric, mai vist abans, i
sembla una tendència en augment.
També creix el nombre de delegats i delegades estrangers, però encara estan molt
per sota de la seva realitat a les empreses.

CCOO
UGT
USOC
CGT
ALTRES

Construcció
507
465
33
13
48

Indústria
6.959
5.845
498
346
957

Serveis privats Serveis públics
11.159
2.952
11.128
2.544
1.892
125
815
410
3.169
2.746

CCOO guanya en tots els sectors i
és el sindicat que més creix en els
sectors precaris i emergents

Mar i camp
336
254
9
20
86

El jovent, l’assignatura pendent
És molt preocupant, però, el descens de
delegats i delegades joves, en un marc de
creixement dels representants sindicals. El
2016, CCOO tenia 479 delegades i 539 delegats menors de 30 anys. Ara la xifra ha baixat
una mica en dones i homes, i queda en 445
i 526, respectivament. La causa és el gran
flagell de la precarietat que pateix el jovent
en el mercat de treball i que n’impedeix la
participació normal en les eleccions sindicals, fins i tot amb accions repressives per
part d’algunes empreses, que opten per
acomiadar-los si fan el pas de representar
els seus companys i companyes.
Sens dubte, la de CCOO ha estat una gran
victòria i un gran reconeixement a la feina
i al compromís de les dones i els homes
que representen i construeixen CCOO als
centres de treball.

gener-març / 2020
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Creix l’afiliació a CCOO de Catalunya
Les dades d’afiliació a CCOO de Catalunya de l’any
2019 mostren que hem crescut un 2,86 % respecte
del 2018. Un cop tancades aquestes dades, el 31 de
desembre passat, ara som 146.773 persones afiliades al sindicat, cosa que suposa un increment net
anual d’afiliació de 4.084 persones.

En resum, som 63.355 dones (43,1 %) i 83.418 homes (56,9 %), i,
entre tots, al sindicat, hi ha 7.097 joves (4,8 %) i 14.143 persones
immigrants (9,63 %).
Afiliació femenina
És rellevant destacar que les dones aporten un 70 % de
l’increment d’afiliació al sindicat el 2019. Aquest augment
d’afiliació femenina el passat 2019 ha estat de 2.857 afiliades, que
situa la xifra total en 63.355 dones afiliades. El creixement afiliatiu
de les dones, amb un 4,75 %, és superior al creixement afiliatiu
global (2,86 %) i permet reduir la diferència entre l’afiliació femenina i la masculina en un punt. Les dones representen, doncs, el
43,1 % de l’afiliació de CCOO de Catalunya i es confirma així, un
any més, la progressiva feminització del nostre sindicat.
També cal parlar dels joves. I és que el creixement afiliatiu més intens del 2019 es dona en el grup de persones menors de trentaun anys; l’increment és del 8,72 %. Entre les 7.097 persones joves
afiliades al sindicat el 31 de desembre del 2019 hi ha 3.192 dones i 3.905 homes. Destaca que l’afiliació femenina fins als trenta
anys representa un 45 % del total de l’afiliació en aquesta franja
d’edat, i això significa gairebé dos punts per sobre de la mitjana.
Finalment, podem valorar les xifres de persones d’origen estranger. Hi ha 14.143 persones afiliades a CCOO de Catalunya nascudes fora de l’Estat, concretament, 6.242 dones i 7.901 homes.
Especialment, observem que les dones afiliades d’origen immigrant representen un 44,17 % del total, que és un punt per sobre
de la mitjana.
Primer sindicat de Catalunya
Totes aquestes dades, que es poden trobar al nostre web de
www.ccoo.cat, mostren novament que CCOO de Catalunya és
el primer sindicat del país i aquest fet té molt a veure amb uns
principis sòlids de defensa de la classe treballadora.

CCOO de Catalunya es manté, doncs, com una organització forta, que lluita pels
interessos dels afiliats i afiliades, però també de la societat en general. Prova d’això
és com el sindicat recupera
afiliació, després dels anys de
la crisi, per seguir demostrant
la utilitat de la reivindicació
solidària.
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El sindicat destina un fons solidari d’un
milió d’euros per a conflictes laborals de
col·lectius vulnerables
A la reunió del Consejo Confederal
de CCOO celebrada a Madrid els dies
17 i 18 de desembre del 2019 es va
aprovar un fons solidari per secundar
econòmicament conflictes laborals de
col·lectius vulnerables.
Aquest fons està dotat d’un milió d’euros
(equivaldria a la inversió d’un euro per
cada afiliat o afiliada de CCOO de tot Espanya) i anirà destinat a ajudar aquelles
lluites laborals que, el 2020, estan reivindicant els 14.000 euros com a salari mínim de conveni. Pensem que a Catalunya
hi ha prop de 130.000 treballadors i treballadores que cobren menys de 1.000
euros per conveni.

Amb recursos del sindicat
El fons, nodrit amb recursos de la Confederación Sindical de CCOO, s’utilitzarà
per donar suport a la convocatòria de
vagues, a fi de negociar convenis que
recullin aquesta reivindicació dels 14.000
euros, per compensar persones afiliades
al sindicat. Les compensacions hauran
de seguir uns requisits mínims, vinculats
a un nivell d’afiliació exigible a les empreses i als centres de treball afectats per la
vaga. El fons també permetrà secundar
logísticament altres mobilitzacions (manifestacions, concentracions…) a empreses o sectors que persegueixin aquest
objectiu dels 14.000 euros de salari mínim de conveni.

Aquesta decisió innovadora s’engloba en
l’estratègia sobre la negociació col·lectiva del
sindicat i en l’impuls necessari per disputar els
excedents empresarials aquest 2020 —que
és l’últim de vigència de l’AENC (Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva) i de
l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya)—
per tal d’exigir una pujada general dels salaris
i, particularment, dels salaris més baixos.
Per assignar les partides d’aquest fons
solidari s’establirà un protocol que les estudiarà en funció dels conflictes laborals
que hi pugui haver a tot Espanya aquest
2020, i la quantia que compensi la pèrdua salarial per l’exercici del dret de vaga
s’establirà de manera reglamentària.

CCOO de Catalunya aprova un document
de comportament ètic i mesures de
verificació dins la nostra organització
El passat 20 de febrer el Consell Nacional
de CCOO de Catalunya va aprovar la concreció de mesures per al seguiment de
les actuacions dins la nostra organització.
Amb el títol Comportament ètic i mesures de verificació, es ratifica un text després d’un període previ de coneixement
i participació per part del conjunt de les
organitzacions i els àmbits específics de
treball. El text neix amb la vocació de
definir el marc de conducta ètica fonamentada en els principis i els valors de
CCOO, i de donar continuïtat i resposta
als compromisos adquirits a l’11è Congrés i a l’Assemblea sindical oberta, a
partir del reconeixement del que fem
i de la voluntat d’anar més enllà en les
nostres exigències.

El document interpel·la totes les persones que individualment i col·lectiva actuen
o representen CCOO als seus
àmbits corresponents d’actuació,
defineix mecanismes i protocols
de verificació i seguiment permanent, i planteja la necessària incorporació de balanços i memòries com a
elements per a l’avaluació i el retiment
de comptes.
Conrear una cultura ètica és un objectiu
elevat que requereix accions constants
per part de l’organització per assolir-lo i
per mantenir-lo en el temps.
Som el que fem, som allò que podem
explicar.
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Dificultat de regularització per
a moltes persones migrants
Durant el 2019, les 33 oficines del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO (CITE), distribuïdes arreu de Catalunya, van atendre 11.381 persones, que van realitzar 17.004
visites i plantejar 28.172 consultes.

Així, prop del 30 % de les consultes tenen a veure amb la manera
com s’ha de regularitzar la seva situació administrativa: 21 % per
arrelament social, 8,5 % per altres formes de regularització vinculades a la petició d’asil i 0,4 % per arrelament laboral.

La memòria del CITE posa de manifest que es manté l’increment
de l’arribada de persones de Veneçuela i d’Hondures dels darrers
anys. Això ha fet que el percentatge de dones ateses arribi al
59 %, pel major pes de les dones entre les persones procedents
d’aquests països (el 65 % en el cas de Veneçuela i el 81 % en el
cas d’Hondures).

A més, tot i que disminueix lleument el nombre de persones que
no treballa, el 54,2 %, s’incrementen les que ho fan de manera
irregular, el 64,6 %.

Per nacionalitats, el primer país és el Marroc, amb un 14,7 % del
total, seguit de Colòmbia (10,2 %), Veneçuela (7,4 %), Hondures
(7,3 %) i el Perú (5,7 %). Així mateix, prop del 60 % de les persones
ateses són llatinoamericanes.
La memòria mostra un increment de les persones sense autorització administrativa, que arriba al 62,3 %, en part com a conseqüència d’aquestes noves arribades, però també per 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,
atès que es requereix un contracte d’un any a jornada completa.

Treball de la llar, feina irregular
El principal sector d’ocupació és el treball de la llar, que ocupa
el 36,3 % de les persones que treballen (el 95 % són dones).
També és el primer sector pel que fa a treball irregular, amb el
42,1 %. El segon sector és altres serveis, amb el 24,2 %, seguit de
l’hostaleria, amb l’11,1 %.
Es consolida, doncs, que la tipologia de la persona atesa al CITE
és una dona llatinoamericana, sense autorització administrativa,
que treballa de manera irregular en el sector del treball de la llar,
amb el que això significa de situació precària, ja que se sumen
la precarietat i la invisibilitat del sector a la que ja comporta la
mateixa situació d’irregularitat administrativa.
Carles Bertran i Bruguera

“No tenir papers no significa que no
tinguis drets laborals”
El Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) del sindicat ha impulsat
una campanya informativa adreçada a
les treballadores de la llar i les cures que
són estrangeres sobre els seus drets laborals. Aquesta campanya compta amb
la col·laboració de les entitats Mujeres
Pa’lante, Grupo Libélulas i Mujeres Migrantes Diversas, que agrupen treballadores de la llar estrangeres, i té el suport
de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte de sindicat entre iguals, que busca
promoure l’empoderament de les treballadores de la llar, la seva organització al
si del sindicat, l’establiment d’una xarxa
transversal amb diferents entitats de dones migrants i l’acció política per visibilitzar i dignificar la feina de la llar.
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Vídeos breus
Es tracta de set vídeos, de menys d’un
minut, en els quals diferents dones que
són o han estat treballadores de la llar i
les cures, i que estan vinculades a les tres
associacions que participen en el projecte, presenten de manera sintètica drets

laborals bàsics, com ara què cal fer en cas
d’acomiadament així com amb les vacances, la jornada laboral, la liquidació…
Aquestes càpsules informatives es difonen a través de les xarxes socials que
utilitzen les treballadores per informar-se,
especialment per WhatsApp. C. B.
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CCOO reivindica el paper de servei
públic de l’escola concertada
L’actual sistema educatiu català finançat
amb fons públics està conformat per
una doble xarxa: l’escola pública, que
representa aproximadament un 60 % de
l’oferta educativa, i l’escola concertada,
que representa un 35 % d’aquesta oferta
educativa i dona feina a prop de 40.000
treballadors i treballadores. La resta de
l’oferta educativa, la representa l’escola
privada.
Més enllà del pes de l’escola concertada
en el nostre sistema educatiu, seria difícil
explicar l’actual realitat social catalana
sense entendre el paper que històricament ha tingut.
L’escola concertada no només ha escolaritzat alumnat que prové de famílies
benestants, sinó que també ha fet, en diferents moments, apostes per escolaritzar
col·lectius específics, ja fossin les nenes
que rebien una educació més enllà “de
sus labores” que oferia l’escola nacional o
ofertes educatives i professionalitzadores
en barris obrers i en pobles petits.
Actualment ens trobem la mateixa dicotomia: escoles concertades que fan
un servei d’integració social i eduquen
alumnat desfavorit amb pocs recursos i,
a l’altre extrem, escoles elitistes i que segreguen per sexe, la qual cosa no és admissible en una educació finançada amb
diners públics.
Nou model de finançament
És per això que des de CCOO apostem per
la gratuïtat de les places escolars a l’escola
pública i a la concertada, estudiant el seu
cost real. Exigim un nou model de finançament per a la xarxa concertada que
posi fi al model actual, on tots els centres
es doten exactament igual. El model de
concert educatiu s’ha de fonamentar en
les necessitats educatives i en els programes educatius que els centres desenvolupin i que ens permeti apropar-nos a un
sistema educatiu cada dia menys segregador. Cal transformar la doble xarxa amb
una única xarxa gratuïta i de qualitat com
s’està donant en el sistema sanitari.

Homologació dels drets laborals
Des de CCOO també exigim per a les treballadores i els treballadors dels centres
concertats que es compleixin els acords
d’homologació amb els treballadors i les
treballadores de la xarxa pública que sistemàticament es van incomplint. Acords
que bàsicament volen dir: pel que fa al
salari, el pagament del plus de tutories i
altres complements singulars; a escala laboral, l’equiparació de la jornada laboral
amb el personal docent de l’escola pública i també el conjunt de millores socials
que el personal de l’escola concertada
no tenim. Així s’evita una bretxa salarial i
de condicions laborals, tot fent realitat la
màxima següent: igual feina, igual salari i
iguals condicions laborals.
L’acció sindical enganxada al terreny
i propera a la gent de CCOO ens ha fet
doblar la nostra representació sindical
en l’àmbit de l’escola concertada i som
primera força a la no reglada. La feina de

moltes companyes i companys està fent
possible esdevenir una referència molt
important per a les treballadores i treballadors. Toni Mora

El model de concert educatiu
s’ha de fonamentar en un
sistema educatiu cada dia
menys segregador

Absolta la sindicalista de la Universitat
de Girona que va protestar contra les
retallades
La sindicalista de CCOO i treballadora del personal d’administració i serveis de
la Universitat de Girona que estava acusada per protestar contra les retallades
durant una visita d’Artur Mas ha estat absolta.
La Generalitat havia mantingut la seva acusació particular contra la sindicalista, altres membres del personal i diversos estudiants des del 2011, però la va
retirar a l’últim moment. Tots ells van participar en una manifestació per protestar contra les retallades que el Govern de la Generalitat va aplicar als serveis
públics i, especialment, a les universitats, amb l’excusa de la crisi econòmica.
Delicte inexistent
Se’ls acusava d’atemptat, de resistència a l’autoritat i de provocar lesions als
agents de la policia, i s’enfrontaven a penes de fins a onze mesos de presó i a
pagar diverses multes. La sentència afirma que aquests delictes no van existir,
ja que els Mossos d’Esquadra es van extralimitar quan van intentar impedir una
protesta legítima i no violenta.
CCOO celebra la decisió final del judici i agraeix el suport de totes les persones que
s’han situat al costat de la defensa de la llibertat d’expressió i del dret de manifestació, i en contra de l’ús indiscriminat de la violència per part dels cossos policials.
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Neix la Mesa Unitària en
Defensa del Sector Social
CCOO de Catalunya, juntament amb altres sindicats, patronals, entitats del tercer
sector i col·legis professionals de l’àmbit
social han creat la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d’Atenció a les
Persones, amb l’objectiu de posar fi al pobre finançament del sector i de garantir
un treball de qualitat.
Els membres de la mesa demanen revertir de manera immediata la situació
d’infrafinançament crònic que pateix el
sector. També reclamen polítiques públiques que assegurin la cobertura dels
drets socials, la qualitat de l’atenció, la
sostenibilitat dels serveis i la millora de les
condicions laborals de les treballadores i
els treballadors.
El manifest fundacional insta el Govern

de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a construir els consensos necessaris per garantir uns pressupostos per
al 2020 que assegurin el desplegament
de polítiques socials com ara la dependència, la renda garantida de ciutadania,
l’actualització de l’indicador de renda de
suficiència, l’habitatge social, el Pacte
nacional per la interculturalitat, l’Agència
Catalana de Protecció Social, la Llei dels
drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, el suport a les famílies i les
mesures per erradicar la violència masclista, entre d’altres.
Inversió del 2 %
Els integrants de la mesa demanem una
aposta decidida per passar del 0,5 % del

PIB actual al 2 % d’inversió, que és la xifra mitjana existent als diferents països
del nostre entorn. CCOO planteja que el
finançament públic permeti no tenir cap
salari per sota dels 14.000 euros. En aquesta línia, el sindicat aposta per avançar cap
a l’equiparació de condicions laborals de
tots els professionals, independentment
de la forma de gestió, directa o externalitzada, i assenyala que es tracta, en tot
cas, de serveis públics i que cal aplicar la
idea que davant de la mateixa feina hi ha
d’haver el mateix salari.
L’objectiu, en conjunt, és situar el sector social i d’atenció a les persones
com a pilar fonamental i estratègic de
l’estat del benestar, al costat de la salut
i l’educació.

CCOO alerta que els serveis socials que
presten ajuntaments i entitats del tercer sector
estan desbordats
Els serveis socials que presten els ajuntaments o les entitats privades del tercer sector són fonamentals per a la vida de moltes
persones vulnerables i amb pocs recursos, i són un dret essencial, com ho és la sanitat o l’educació. La crisi econòmica i les
polítiques d’austeritat, però, han portat aquests serveis i els seus
professionals a una situació límit. La Federació de Serveis a la
Ciutadania de CCOO ha impulsat una campanya per a uns serveis socials dignes, que garanteixin el benestar de la ciutadania.
Va ser a partir del 2008 quan la crisi econòmica va fer augmentar
molt els sectors de la població que es quedaven sense feina i
patien l’exclusió econòmica i social. La seva necessitat de serveis socials va coincidir amb polítiques d’austeritat i retallades
de pressupost que van reduir molt els recursos, les prestacions i
la dotació de professionals. El resultat ha estat un deteriorament
insuportable dels serveis socials. Els professionals dels serveis socials i de les empreses del tercer sector han hagut de patir fortes
càrregues de feina i més responsabilitats de gestió derivades pel
Govern central i la Generalitat als ajuntaments. I tot això, amb
menys recursos. El resultat ha estat més llistes d’espera, més situacions de violència, més baixes laborals i més frustració per no
poder fer la feina en bones condicions.
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La situació actual dels serveis socials és de col·lapse i desbordament.
La reducció continuada dels recursos en els darrers deu anys està
tenint un impacte demolidor en el conjunt dels treballadors i treballadores dels serveis socials i, en conseqüència, sobre la ciutadania.
La qualitat dels serveis ha caigut de manera molt preocupant.
Per la dignificació del sector
Fa temps que els treballadors i treballadores dels serveis socials
estan mobilitzats per demanar la dignificació del sector, fet que
requereix la defensa del sistema públic d’accés universal als serveis socials, la renovació de la cartera de serveis socials per adequar-la a les noves necessitats de la població i l’adequació de la
ràtio de professionals per afrontar amb garanties les demandes
reals dels col·lectius en situació de risc social.
També reclamen pressupost suficient, la gestió directa del servei, evitant externalitzacions, i la coordinació entre agents socials, com sindicats, col·legis professionals i administracions, per
assegurar que es compleixen les actuacions previstes per la llei.
I, finalment, demanen posar fi a les discriminacions laborals i la
violència ocupacional que pateix aquest col·lectiu, i millorar les
seves condicions laborals.
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CCOO exigeix més seguretat i menys
precarietat per una petroquímica forta
Al polígon petroquímic de Tarragona, el més important del sud
d’Europa, es fabrica el 25 % de la producció del sector químic
espanyol i el 50 % de Catalunya. Està format per més d’una
trentena d’empreses multinacionals químiques i conviu en bon
equilibri amb altres sectors econòmics, com el turístic. Aquest
equilibri, però, es va trencar el passat 14 de gener, quan va patir
el pitjor accident de la seva història: va explotar un reactor a la
planta d’IQOXE, fet que va causar tres morts i sis ferits de diversa
consideració.
Arran d’aquest accident, CCOO i UGT vam convocar una vaga
general a la petroquímica, el passat 19 de febrer, per exigir més
seguretat i menys precarietat. Aquesta vaga va ser tot un èxit,
amb un seguiment gairebé total i sense incidències destacables.
És un fet històric, ja que ha estat el primer cop, més enllà de les
vagues generals, que s’atura totalment el sector petroquímic de
Tarragona, i la iniciativa va tenir com a colofó una massiva manifestació ciutadana en la qual van participar milers de persones.
Una denúncia que ve de lluny
CCOO d’Indústria hem manifestat en els darrers mesos la nostra
preocupació per l’increment de la sinistralitat al polígon, amb
cinc accidents greus, quatre persones mortes i diverses de ferides en el darrer any. En aquest sentit, hem estat alertant que
la creixent precarització de les condicions laborals de les més
d’11.000 persones que treballen al sector té una relació directa amb la sinistralitat. L’empresa IQOXE és, lamentablement, un
clar exponent de la gestió irresponsable d’una indústria química
on la perspectiva mercantilista ha prevalgut per damunt de la
industrial i on la maximització de beneficis s’ha anteposat a la
seguretat industrial.
En l’últim any, CCOO hem intensificat la coordinació de l’acció
sindical del conjunt de delegats i delegades a les diferents empreses principals i auxiliars que treballen al polígon, amb un
mandat clar: evidenciar la relació de la precarietat laboral i la seguretat, i coordinar la denúncia i la reivindicació amb la societat
civil i amb les associacions veïnals.
La reivindicació de més seguretat i menys precarietat impulsada
per CCOO ha superat l’àmbit laboral i ha fet que la ciutadania se
senti interpel·lada i hi participi activament, com ho demostra la
massiva manifestació ciutadana que el 19 de febrer va recórrer els
carrers de la ciutat de Tarragona des de la seu de la patronal AEQT
fins a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Reivindicacions a la patronal i a l’Administració
Cal que la patronal química i el Govern de la Generalitat llegeixin
bé el que vol expressar aquest conflicte. Les persones que treballen al polígon petroquímic i les que viuen al Camp de Tarrago-

La vaga general va aturar totalment la petroquímica de Tarragona

na volen una indústria química segura, de futur i amb ocupació
estable i de qualitat. La gestió mercantilista i sense control de
l’Administració del polígon petroquímic és el principal risc per
al mateix polígon i per a la ciutadania del Camp de Tarragona.
CCOO exigim que es creïn dos espais de concertació: una mesa
per debatre les qüestions laborals amb la patronal representativa i una altra mesa amb les conselleries pertinents del Govern
de la Generalitat, els ajuntaments afectats i les federacions de
veïns per debatre la revisió dels plans de seguretat exterior i
d’autoprotecció del polígon petroquímic.
Cal acordar amb la patronal mesures que abordin la precarietat
laboral en relació amb la coordinació de prevenció de riscos laborals entre empreses, i l’estabilitat laboral, fent efectiva, plena i
real la subrogació de personal a les empreses subcontractades;
determinar les plantilles mínimes estructurals per garantir la seguretat a les empreses principals i auxiliars; garantir l’aplicació
dels convenis col·lectius sectorials de referència com a norma
mínima; avançar cap a l’equiparació de condicions laborals…
És necessari que el Govern governi i faci un seguiment i un control de l’activitat industrial per garantir, especialment, l’eficàcia i
efectivitat del pla exterior d’emergència química, que ha de ser
revisat a fons i gestionat des de Tarragona, així com revisar i fer
que es coordinin els diferents plans d’emergència interior de les
plantes químiques.
La vaga general de la petroquímica i la manifestació ciutadana
del passat 19 de febrer a Tarragona expliciten que hi ha un abans
i un després de l’accident d’IQOXE. El compromís de CCOO és
continuar mobilitzant el sector fins a assolir els objectius compromesos: més seguretat i menys precarietat.
José Antonio Hernández
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CCOO treballa per la continuïtat de
l’activitat industrial a Continental
Automotive de Rubí
per aquest anunci. Després de diverses assemblees amb la plantilla, CCOO va proposar abordar aquest procés en dues taules
de negociació, una que inclogués tots els aspectes relatius a la
reindustrialització de la planta i una altra per començar a negociar les possibles condicions de sortida si la planta no es venia o
la venda fos parcial.

Estan en joc 760 llocs de treball a Continental Automotive

El conflicte de Continental Automotive és conseqüència directa
del procés de transformació que pateix el sector de l’automoció
i que està tenint efectes directes a les empreses de components.
Fa uns mesos, la multinacional alemanya anunciava que per
raons productives i organitzatives havia decidit posar a la venda
la planta de Rubí, que ocupa 760 persones, i que la venda es faria mitjançant una empresa que buscaria ofertes concretes que
permetessin mantenir l’activitat productiva.
Des de bon inici, CCOO va rebutjar aquesta mesura i va plantejar
la necessitat de trobar alternatives que minimitzessin l’impacte
que pot suposar per a l’ocupació, davant la incertesa generada

Mobilització i negociació
Malgrat això, la direcció de l’empresa va anunciar que el 5 de
febrer presentaria un expedient d’acomiadament col·lectiu.
Davant d’aquest anunci, el comitè d’empresa va convocar una
jornada de vaga el 24 de gener. Després de la mediació amb el
Departament de Treball, que va tenir lloc el dia abans, es va desconvocar la vaga prevista, ja que la direcció de Continental Automotive va comunicar que no presentaria l’ERO i que obriria una
taula de diàleg per negociar en paral·lel el procés de reindustrialització i un pla industrial que comprengués les indemnitzacions,
les prejubilacions, les recol·locacions i la voluntarietat. Ambdues
parts es van comprometre a avançar en aquesta negociació.
CCOO entén que el manteniment de l’activitat industrial a les
plantes que la multinacional té a Catalunya és prioritari, així com
preservar l’ocupació. CCOO no renunciarà a aquesta premissa, ja
que creu que és fonamental per a l’ocupació i el teixit industrial
de la comarca, independentment que pugui fixar les condicions
de sortida, en cas que l’empresa no sigui capaç d’assegurar possibilitats de mantenir l’activitat industrial a la planta de Rubí.
Tomás Díaz

Ramón González substitueix Luis Jiménez com
a secretari general de la Federació de Serveis

Ramón González

Luis Jiménez

El passat 29 de gener es va celebrar, a
Barcelona, el Consell Federal de CCOO de
Serveis, que aprovava el relleu a la Secretaria General de la federació.
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Luis Jiménez Mesa ha posat fi a més de
deu anys al capdavant de CCOO de Serveis i ara deixa el càrrec a conseqüència
d’un canvi en la seva situació laboral, ja
que passa a la prejubilació.
El nou secretari general serà Ramon
González Monroy, que ha estat secretari d’Acció Sindical de CCOO de Serveis.
Prové del sector d’oficines i despatxos, i
té una àmplia experiència i preparació
sindical.
El Consell va ser emotiu i es va agrair al
secretari general sortint la seva proximitat
personal, capacitat, fermesa i honestedat

en moments socials i laborals molt difícils,
i la seva ajuda a l’hora d’enfortir i fer créixer la federació, que agrupa les persones
que treballen al sector financer, els serveis
tècnics, el comerç, l’hostaleria i els serveis
administratius.
A la reunió va assistir una representació
de companys i companyes dels sectors
de serveis que han format i formen part
de l’organització, així com convidats i
convidades de CCOO de Catalunya, territoris i federacions, i també membres de la
direcció de la Federación estatal de CCOO
de Servicios i altres territoris.
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Repressió
sindical a IGT
Solutions
Quaranta persones treballadores de l’empresa IGT Solutions,
de les quals trenta-sis són afiliades a CCOO i entre les quals
es troba el comitè d’empresa, van ser sancionades amb acomiadament disciplinari per participar a la vaga convocada
pel comitè el passat 19 de desembre amb l’objectiu de reivindicar drets fonamentals.
IGT fa precari el treball, vulnera el dret de vaga i criminalitza la llibertat d’expressió. Aquest fet suposa un acte de repressió que atempta directament contra la llibertat sindical
i d’expressió, a més d’un cop directe a la nostra organització.
La decisió d’IGT Solutions representa un acte d’intimidació
contra l’acció sindical i viola el dret fonamental i constitucional de l’exercici de vaga i manifestació.

Alerta davant la
venda d’Extel
Contact Center
Des de la Secció Sindical de CCOO d’Extel Contact
Center van alertar, el passat 1 de gener, sobre la venda
de l’empresa, per part del grup suís Adecco, a la companyia Analytics & Business Solutions (ABS). L’operació
afecta més de 2.500 empleats i empleades en centres
de treball de la Corunya, Màlaga, Saragossa, Barcelona,
Alacant i Madrid.
El director general d’ABS va assegurar que la plantilla
mantindria les condicions actuals i que el seu objectiu era fer créixer l’empresa. Ara bé, la plantilla d’Extel
confessa estar sorpresa i expectant, ja que la història
recent de l’empresa ha estat esquitxada per episodis
convulsos, els quals han fet reduir la seva plantilla de
350 a 80 persones en poc temps.

L’incendi a
Ditecsa-Derpin de
Montornès provoca
riscos inassumibles

IGT fa precari el treball, vulnera el dret de vaga i criminalitza
la llibertat d’expressió

Acomiadaments i sancions
El desembre passat IGT, com a conseqüència de la venda per
part d’eDreams, deixava el comitè d’empresa sense eines per
dur a terme la seva tasca sindical, infringia en nombrosos
punts l’acord de subrogació i es negava a negociar amb la
representació legal. No obstant això, després de la vaga del
mes de desembre, l’empresa no sols no va obrir la via de la
negociació, sinó que, a més, va acomiadar el president del
comitè d’empresa i altres persones delegades i treballadores,
i va sancionar fins a quaranta vaguistes amb seixanta dies de
suspensió de sou i feina.
És per tot això que es va convocar vaga el dia 22 de gener,
amb concentracions per exigir la readmissió immediata de
les persones sancionades amb acomiadament, l’anul·lació de
les suspensions de sou i feina, el respecte de tots els drets
laborals i el compliment de l’acord de subrogació.

El passat 11 de desembre, els veïns i veïnes propers
al polígon Can Buscarons, situat a Montornès, i molt
pròxim a Montmeló i a Martorelles, s’aixecaven al
voltant de dos quarts de vuit del matí amb el cel tapat per un fum espès del qual desconeixien l’origen i
l’afectació. No era fins a les nou del matí que es donaven les instruccions de confinament i es buidaven 119
empreses del voltant de Ditecsa-Derpin per un incendi a les seves instal·lacions. Aquesta empresa no està
inclosa dins de la normativa SEVESO, cosa que explica
que les sirenes del pla de risc químic no s’activessin. El
resultat de tot plegat: pèrdua econòmica a les empreses del voltant, núvol tòxic que va arribar fins i tot a
Mataró, contaminació al riu Besòs, que trigarà almenys
tres anys a recuperar-se, i la mateixa factoria, tan afectada pel foc, que ja ha hagut de fer acomiadaments.
Ara cal investigar per què l’empresa continua operant
després de l’accident i de les multes i les denúncies del
Departament de Medi Ambient. Per què la Inspecció
de Treball no ha actuat? Per què es manté la llicència
d’activitat…? Són moltes les males praxis que ens han
dut a un accident que es podria haver evitat.
Lalo Plata
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Tempo: el drama de trabajar sin cobrar
Las trabajadoras de la empresa Tempo llevan sin cobrar
desde el mes de noviembre. Esta empresa de limpieza realiza, mayoritariamente, su servicio en administraciones públicas, ayuntamientos, Diputación y Generalitat.
Solo en Catalunya son en torno a 500 las trabajadoras afectadas.
La peor situación se está viviendo en Tarragona, donde ayuntamientos como el de Salou, la Diputación y Bienestar Social de la
Generalitat no han dado, hasta el momento, ninguna solución
para poder adjudicar el servicio a otra empresa, con la correspondiente subrogación del personal, de manera que puedan
cobrar su salario. Esta situación está provocando verdaderos
dramas: ya hay trabajadoras desahuciadas por no poder pagar
el alquiler y otras padecen cortes de luz por no abonar las facturas. Ante esto la Administración mira para otro lado, como si
el problema no fuera suyo. Estas administraciones acaban adjudicando a empresas cuyo único valor es la oferta más barata,
de modo que casi siempre acaban de la misma manera. No se
puede tolerar que las administraciones externalicen no solo el
servicio, sino también su responsabilidad.
La responsabilidad de la Administración
Desde CCOO estamos intentando hacer ver a las administraciones que su responsabilidad va más allá de adjudicar un contrato
de servicios: hay que velar también por que se cumpla y, en el
momento en que haya un impago, hacerle frente.
La empresa Expertus está en la misma situación. En este momento está en concurso de acreedores y, por tanto, tendremos
que reclamar los salarios adeudados a Fogasa. Así que además
de no cobrar habrá que hacer trámites para poder cobrar no se
sabe cuándo.

Algunas trabajadoras han sido desahuciadas por no poder pagar el alquiler

¿Hasta cuándo este tipo de empresas van a jugar con las personas, y las administraciones se lo van a permitir?
Esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible, adjudicando a otra empresa el servicio y que estas trabajadoras
puedan cobrar su salario, ya que el trabajo lo están realizando.
CCOO exigimos a las administraciones públicas que cuando realicen un pliego de condiciones en la limpieza, para una licitación,
tengan en cuenta que el 90 % es el coste del personal y que más
allá del precio, tal y como dice la normativa europea, se tenga
en cuenta la calidad del servicio y el seguimiento y el control del
mismo. Su obligación como administración es esta, y no dejar a
cientos de trabajadoras en la más absoluta vulnerabilidad y desprotección. Aurora Huerga

Amavir, obligada a aplicar mesures
contra l’exposició a agents biològics
La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya ha aconseguit, després de mesos
de lluita, que les residències geriàtriques
de l’empresa Amavir tinguin en compte
els riscos biològics als quals estan exposats els seus treballadors i treballadores i
apliquin mesures per evitar-los.
Concretament, ha estat a la residència
que l’empresa té a Teià, on, gràcies a la
denúncia de CCOO, la Inspecció de Tre-
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ball ha obligat Amavir a realitzar una
avaluació de riscos laborals. Un cop
feta, s’ha ratificat que hi existeix un risc
d’exposició a agents biològics i que, per
tant, s’hi han d’implementar les mesures preventives previstes a la llei.
D’aquesta manera, l’empresa ha de donar vint minuts diaris —deu abans de
preparar el menjar i deu més abans de
finalitzar la jornada— perquè les treba-

lladores puguin realitzar la higiene pertinent sense riscos. A més, l’empresa
també està obligada a rentar els uniformes de les treballadores, la qual cosa
redueix els riscos biològics.
CCOO ha mostrat la seva satisfacció
per la decisió de la Inspecció de Treball, que marca un precedent que caldrà aplicar a la resta de residències del
grup i del sector.

TERRITORI

L’aeroport concentra entre 16.000 i
22.000 persones treballadores

CCOO reclama un local sindical
a l’aeroport BCN - el Prat per
atendre i organitzar la precarietat
El passat 20 de desembre del 2019, CCOO va interposar una demanda a AENA per
reclamar el dret a la cessió d’un local sindical adreçat a aquells treballadors i treballadores d’empreses agrupades pels sectors més perifèrics i precaris del món del treball,
amb l’objectiu de poder realitzar les nostres funcions d’assessorament, informació i
organització.
Disputem aquest dret repensant la nostra acció col·lectiva i organitzativa amb la voluntat d’estrènyer vincles amb les realitats aïllades i de garantir-ne el dret a la negociació col·lectiva i a la representativitat, i per incidir en els plans de prevenció de riscos,
avaluació i vigilància, i, sobretot, en el control efectiu de les condicions de treball dels
plecs de condicions que s’elaboren per a les empreses subcontractades.
L’aeroport de Barcelona - el Prat concentra un nombre significatiu de treballadors i treballadores, entre 16.000 i 22.000, amb una gran estacionalitat i eventualitat, i està distribuït en una relació no menor de 300 empreses, centres de treball i altres realitats de
petites empreses, algunes sense centre de treball definit. La gran majoria són, de fet,
fruit d’un procés accelerat i creixent de desarticulació i externalització productiva.

CCOO participa al Congrés
Pro Vegueria del Penedès
El 21 de febrer va tenir lloc el Congrés Pro Vegueria del Penedès al castell de Castellet
i la Gornal, on va ser present CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf. El
sindicalisme confederal i majoritari al territori volem fer sentir la nostra veu, negociar
eventuals acords i articular consens sobre els grans reptes que se’ns presenten en un
context en què l’emergència climàtica, el desenvolupament sostenible i la implementació de l’Agenda 2030 amb dimensió humana i social han de ser elements vertebradors
d’aquest present i futur.
Volem ser coherents amb la posició favorable a la creació de la vegueria que va adoptar
la nostra organització el mes d’octubre del 2016 i amb una unió intercomarcal que fa
més de quinze anys que va fusionar les seves organitzacions territorials.
Alguna errada que cal tenir en compte
El congrés va articular debats al voltant del territori, les infraestructures i la regió agroalimentària; l’empresa i el coneixement, i la cultura, el patrimoni i el model turístic sostenible. Així mateix, es va llegir la declaració pro vegueria. El congrés va ser una activitat
rellevant que va incorporar reflexions i reptes socioeconòmics d’interès en el present i el
futur immediat. No obstant això, considerem que es va errar en la projecció d’una visió
incompleta del món econòmic i social. Un espai que no preveu la veu de les persones
treballadores, les seves organitzacions i altres expressions socials existents al territori
(gènere, edat, economia social…), com a mínim, queda desequilibrat en la seva representativitat i en la seva posada en escena.
Més enllà dels marges de millora i de les diverses opinions pel que fa a l’organització
d’aquest tipus d’esdeveniments, CCOO apostem pel desenvolupament real i amb recursos de la vegueria del Penedès. Ens comprometem a treballar en l’elaboració de diagnòstics compartits i en l’articulació de mesures que posin les bases d’un creixement que
potenciï un Penedès en xarxa, divers i plural, que promogui una política ambientalista
proactiva, que garanteixi una transició justa en l’actual model productiu per a les empreses i per a les persones treballadores, i que tingui com a senyes d’identitat el treball
digne, l’equilibri territorial i la cohesió social. Josep M. Romero Velarde
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Campanya per
perllongar el Trambaix
de Sant Feliu a Molins
de Rei, passant pel
polígon El Pla
CCOO del Baix Llobregat té història en propostes d’accés de transport sostenible als
polígons d’activitat econòmica. El mes de
desembre del 2019, juntament amb la Plataforma pel Transport Públic (PTP) i amb la
Federació d’Associacions de Veïns del Baix
Llobregat (FAVbaix), hem sumat esforços
per tirar endavant una campanya que té
com a objectiu perllongar el Trambaix de
Sant Feliu de Llobregat a Molins de Rei,
passant pel polígon El Pla.
Les obres de soterrament de les vies ferroviàries a Sant Feliu de cara al 2020 preveuen
que el Trambaix quedi a les portes del polígon El Pla. Perllongar el tramvia fins a Molins promouria més transport públic —ja
que crearia una nova línia en una comarca
amb grans dèficits—, permetria connectar
quatre ciutats que sumen més de 108.000
habitants i donaria servei a un espai amb
una important dimensió econòmica, amb
més de 150 empreses on predominen els
sectors del metall, el comerç, la logística,
l’alimentació o els transports i que generen milers de llocs de treball. Consolidaria
el dret a accedir sense impediments i de
manera segura als centres de treball i als
espais públics, i significaria un impuls decidit a la millora de la qualitat de l’aire i a la
salut del conjunt de la ciutadania.
Un transport ben valorat
El tramvia creat el 2004 és el mitjà de
transport més ben valorat per la ciutadania, que el considera accessible, eficaç
i còmode. El 2018 es va arribar a més de
19 milions de viatges entre Barcelona i el
Baix Llobregat. Es tracta d’un projecte de
relativa facilitat constructiva que ja formava part del PDI 2011-2020 i que es podria
recuperar perfectament. És una qüestió de
voluntat política.
La campanya demanarà la complicitat i el
suport de la ciutadania, de les administracions locals, comarcals i metropolitanes,
de la Generalitat de Catalunya, de les persones treballadores del polígon i de les associacions veïnals i les entitats socials de la
comarca.
gener-març / 2020
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TERRITORI

CCOO lidera el projecte ESTOC a Figueres,
una acció conjunta sindical transfronterera

L’objectiu del projecte és promoure l’ocupació duradora i de qualitat

El CSIR Pirimed/Pyremed acaba de rebre un finançament del
programa INTERREG POCTEFA per treballar en la mobilitat transfronterera entre la regió d’Occitània i Catalunya. És la primera
vegada que s’aprova un projecte sindical que, fonamentalment,
referma l’espai sindical transfronterer occità-català. En definitiva,
una expressió de sindicalisme útil i d’acció conjunta transfronterera, i amb CCOO com a líder del projecte.
El programa POCTEFA permetrà, a través del projecte ESTOC,
recollir dades i elaborar anàlisis i conclusions per implementar-
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les. La principal dificultat serà trobar aquestes dades i homogeneïtzar-les, ateses les diferències entre tots dos territoris, que són
molt heterogenis en qüestions socials, laborals i econòmiques.
El valor principal que aportarà, però, és el fet de tenir en compte què hi tenen a dir les persones del món empresarial, de
l’Administració i els treballadors i treballadores. Aquest és un
gran aspecte qualitatiu que té la finalitat d’aconseguir la promoció econòmica i un mapa de recursos per poder moure’s pel
territori, ja que s’obre la possibilitat de fer un treball qualitatiu fonamentat en les experiències viscudes per cada actor i la realitat
de l’estat de coses.
L’objectiu final és promoure l’ocupació duradora i de qualitat,
i això significa combinar la idoneïtat/necessitat de demanda
de persones treballadores per fer possible que millori i sigui
més quantitativa i més qualitativa. Així mateix, pretén integrar,
sempre que sigui possible, les iniciatives locals conjuntes per
la mobilitat, l’ocupació, els serveis d’informació i els esforços
d’assessorament i de formació.
Per primera vegada, doncs, posem l’enfocament en un territori
poc estudiat des de la seva vessant conjunta. I així, potser, d’aquí
a dos anys i mig, podrem saber de què parlem. Que no és poca
cosa. Bartomeu Compte

TERRITORI

7a Cursa Solidària
per a la Justícia
Social de Terrassa
#CapBebèSenseLlet
El 29 de març la solidaritat i la reivindicació tornen a omplir els quatre circuits de la 7a edició de la Cursa Solidària per a la Justícia Social.
En aquesta matinal inclusiva i lúdica, organitzada per Prodis i
CCOO, ja hi han participat més de 10.000 persones i s’hi han recollit més de 30.000 kg d’aliments per a nadons i criatures, que
la Creu Roja ha distribuït entre les famílies necessitades.
Malauradament, un any més, el recapte d’aliments continua
sent necessari. Per això, l’aliment sol·licitat a les persones participants adultes és llet de continuació dels números 1 i 2. Les criatures que participin a les curses infantils aporten 1 kg de cereals
d’esmorzar, galetes o cacau en pols.
Recapte d’aliments
Us convidem a córrer, a caminar en família, a ser atletes motors,
empenyent les cadires de rodes i compartint el circuit de 5 km
amb els atletes amb paràlisi cerebral, o a col·laborar amb el recapte d’aliments, a gaudir dels diferents espais, dels jocs infantils, de la xocolatada o de les classes de zumba.
I és que sabem del cert que, un any més, les persones voluntàries i les participants ompliran el matí de tendresa, d’alegria,
de valentia i de molts somriures.
Aquest esdeveniment és possible gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa, la Creu Roja, el Consell Esportiu del Vallès Occidental, les associacions de veïns de Can Tusell i Guadalhorce, l’Esplai la Fàbrica de Can Tusell, l’IES Santa Eulàlia, l’Escola
Joaquima Vedruna i totes les persones voluntàries.
Trobareu tota la informació al web següent:
https://cursajusticiasocial.cat/.
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CCOO de Lleida denuncia
la impossibilitat
d’adquirir i recarregar
targetes de transport
A les estacions de
tren de Cervera, Tàrrega i Bell-lloc s’hi
han deixat de vendre
bitllets i d’informar
els viatgers, des del
mes de gener. El sindicat considera que
la venda i la informació a les estacions
són serveis que s’han
CCOO ha sol·licitat a Renfe el servei presencial de venda de bitllets
de mantenir, perquè
així ho demana la
ciutadania. També resulta incomprensible que els interventors, a dalt del tren, no puguin recarregar les targetes.
CCOO de Lleida ha sol·licitat a Rodalies de Catalunya i
a Renfe que el servei presencial de venda de bitllets i de
venda i recàrrega de targetes es faci a les estacions de les
poblacions de més de 5.000 habitants situades dins la zona
d’integració tarifària de Lleida. Així mateix, ha demanat que
es doti els interventors dels mitjans per poder recarregar
les targetes.
El sindicat creu que les administracions públiques han
d’impulsar la creació del nucli de Rodalies de Lleida, incrementar les freqüències i adequar els horaris per augmentar
el nombre de persones usuàries, i destaca la rendibilitat social del tren com a vertebrador del territori.

Preocupa el futur de l’FP a Lleida
La Federació d’Educació de CCOO de Lleida reclama situar la formació professional en el debat dels consells escolars territorials.
El Departament d’Educació no ha convocat aquests consells
escolars territorials, cosa que incompleix la seva normativa, perquè és en aquests consells escolars on s’ha de concretar l’oferta
educativa o, com a mínim, informar-ne de la planificació, entre
d’altres.

Una oferta equilibrada que no agreugi més el desequilibri territorial actual, amb molts municipis sense cap oferta de cicles
formatius industrials, però amb demanda per part de l’empresa,
fet que incideix en l’afebliment del teixit empresarial de la zona
i en la despoblació del territori. Alhora, al sindicat li preocupa la
desaparició de l’oferta pública d’alguns cicles formatius a tota la
província.

Al territori de Lleida, es necessita amb urgència una planificació consensuada i coneguda de l’oferta de formació professional, en concret, de l’oferta pública, que ha de ser fruit del diàleg
entre els diversos agents econòmics i socials i amb el territori.

CCOO de Lleida treballa per unir esforços, busca aliances per estudiar les necessitats i les demandes del nostre territori, i lluita
perquè no tot es limiti a números, ja que, si és així, els territoris
amb menys població sempre hi surten perdent.
gener-març / 2020
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La proposta d’ampliació de
l’aeroport del Prat no atén criteris de
cohesió territorial i mediambiental
CCOO ha demanat una major coordinació institucional a l’hora d’abordar propostes com l’anunci d’AENA d’ampliar
l’aeroport del Prat, per evitar possibles
impactes negatius en l’economia i, sobretot, en l’ocupació.
L’ampliació de l’aeroport afectaria
les polítiques de mobilitat i lluita
contra el canvi climàtic, precisament
en un sector clau per al desenvolupament econòmic i la cohesió territorial d’un país com és el del transport aeroportuari.
El sindicat considera important aplicar
un criteri de prudència i coordinació,
per no perjudicar els consensos necessaris que donen garantia i seguretat als
treballadors i treballadores, i a la societat de l’entorn.

Oblidant Reus i Girona
La proposta d’AENA no té en compte l’impacte mediambiental i sobre la
qualitat de l’aire de municipis propers
com Barcelona. Tampoc no preveu la
imprescindible política de cohesió territorial contra el desequilibri entre territoris, tant econòmic com demogràfic,
i sembla renunciar a una estratègia de
creixement que desenvolupi l’activitat
als aeroports de Reus i Girona, perfectament capacitats.
A més, l’aeroport del Prat i els seus treballadors i treballadores pateixen les
conseqüències d’una gestió que genera precarietat laboral i que s’expressa
en múltiples vagues. La principal causa
és la política de subcontractació que
AENA practica amb les empreses que
presten el servei, cosa que externalitza

els riscos de la gestió i fa les empreses
més vulnerables a les fluctuacions de la
demanda i a l’increment de viatgers, fet
que satura la capacitat de l’aeroport.
Des de CCOO de Catalunya reivindiquem la millora de la gestió aeroportuària amb la participació de la representació dels treballadors i treballadores
i dels sindicats. També fem una crida als
governs de la Generalitat i de l’Estat i a
les institucions municipals perquè actuïn preservant els interessos dels treballadors i treballadores del sector aeri i els
del conjunt de la ciutadania, amb criteris
de cohesió social, ambiental i territorial.
Així mateix, reivindiquem una transició
justa cap a un nou model econòmic més
sostenible, amb la planificació i la participació dels treballadors i treballadores
avui ocupats en els sectors en transició.

Primer cop d’ull al funcionament de la zona
de baixes emissions a Barcelona
Encara és aviat per fer una valoració detallada de la posada en marxa de la zona
de baixes emissions (ZBE) a Barcelona.
Cal destacar que no s’apliquen sancions
fins a l’1 d’abril, cosa que permet encara
una certa laxitud per part de conductors i
conductores, i que hi hagi una moratòria
aprovada per a alguns vehicles. En qualsevol cas, a partir de la participació en diferents àmbits, els contactes amb persones treballadores i la nostra experiència,
es poden començar a extreure algunes
conclusions inicials.
S’aprecia certa reducció del trànsit de vehicles antics en l’àmbit de la ZBE. Hi circulen un 9 % de cotxes i motos amb restriccions (un 13 % l’any 2018). L’Ajuntament
de Barcelona ha informat sobre certa
reducció del trànsit a la ciutat (entre un
2 % i un 3 %).
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Hi ha un nou augment d’usuaris i usuàries
del transport públic. Es manté la tendència d’anys anteriors, que es pot relacionar amb la nova política de tarifes i amb
l’ampliació de la xarxa de metro. La part
negativa és l’increment dels problemes de
saturació en hores punta, els quals encara
no estan compensats amb més oferta o
amb una millora dels accessos.
No s’estan generant problemes destacables entre les persones treballadores en
relació amb l’aplicació de la ZBE. Les campanyes d’informació han permès arribar a
la majoria de la ciutadania, però existeixen
col·lectius que requereixen l’ús de vehicles
per als quals no hi ha una veritable alternativa dins la normativa, i això s’ha de tenir
en compte. I cal analitzar l’impacte de la
nova regulació sobre certes flotes de servei públic, com la recollida d’escombraries.

Cal millorar l’oferta del transport públic

Som a l’avantsala d’una tendència a la
reducció de la presència de vehicles particulars a les ciutats que no té aturador. A
curt termini ens trobarem amb l’extensió
d’aquesta mesura a tota l’àrea metropolitana de Barcelona, i el projecte de llei estatal sobre canvi climàtic i transició energètica inclou l’obligació d’establir ZBE als
municipis de més de 50.000 habitants.
José Manuel Jurado

MACEDÒNIA
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LA FRASE Gro Harlem Brundtland (Baerum, Noruega, 1939). És una política noruega que ha estat primera
ministra de Noruega i directora general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

CCOO tornem a celebrar la Festa del
Treball Digne a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat. Es farà el dissabte 3 d’octubre, en el marc de la Jornada
Mundial pel Treball Digne del dia 7. Per
segon any, la festa se celebrarà en horari
de tarda-nit, a partir de les 17 h i fins a la
mitjanit.
Aquest horari permetrà acollir activitats
infantils i altres activitats culturals de petit format durant la tarda. Serà a partir de
les 20 h quan hi haurà actuacions des de
l’escenari, a més de diferents intervencions, amb el lliurament del Premi Aurora
Gómez i de les plaques de reconeixement sindical.
Entrada la nit, gaudirem del sopar popular i d’una actuació que convidarà a
fer gresca i a ballar. En breu posarem en
circulació els bons d’ajut a preus molt assequibles. No us la perdeu!

SEGIS

CCOO, al
Saló de
l’Ocupació
Juvenil

Enguany, i coincidint amb el Saló de
l’Ensenyament, els dies 19 i 20 de març es
va celebrar, per tercer any consecutiu, el
Saló de l’Ocupació Juvenil al recinte firal
de Montjuïc. Aquest saló disposa de diversos espais perquè els joves coneguin
quins són els recursos i serveis de què
disposen per trobar feina, preparar-se la
cerca i l’entrevista de feina, descobrir gremis i oficis, saber-ne més sobre economia
col·laborativa i conèixer i defensar els
drets laborals, entre d’altres.
A l’espai dedicat a la informació dels drets
laborals, que aquest any s’anomenava
“Defensa els teus drets”, hi va participar
Acció Jove de CCOO de Catalunya, que va
oferir assessorament i informació sobre
drets, tot apropant el sindicat a la gent
jove i oferint una sèrie de tallers i xerrades
específiques per aclarir conceptes o visibilitzar la perspectiva de gènere.

ASSESSORAMENT

La Festa
del Treball
Digne, el 3
d’octubre

ACCIÓ JOVE

CELEBRACIÓ

“L’impacte del canvi climàtic mundial pot presentar un desafiament més gran
que qualsevol altre al qual s’hagi enfrontat la humanitat, amb l’excepció del
d’impedir una guerra nuclear.”

Demana
hora amb
l’app de
CCOO

CCOO de Catalunya ha estrenat un nou
servei per facilitar
les gestions als
treballadors i treballadores que necessiten contactar amb el
sindicat per fer consultes jurídiques o sindicals.
El nou espai, que pots trobar a
l’app del sindicat, et permet demanar
hora de manera fàcil i segura per rebre assessorament. Amb l’app pots tenir tota la
informació al mòbil, demanar cita i consultar els expedients i altres documents
relacionats amb el teu cas.
A més, també pots informar-te sobre convenis, acords, taules salarials, calendaris
laborals, permisos retribuïts o formació.
Pots descarregar-te l’app en aquest enllaç: https://www.ccoo.cat/carnet/.

Alfons López & Pepe Gálvez
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