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Quan els treballadors
fan vaga, no és que no
vulguin treballar, sinó que
volen fer-ho en millors
condicions.
Francesc Layret

Important acord per a la reconstrucció social i
econòmica de Catalunya
Calen més ingressos fiscals per afrontar les
conseqüències econòmiques de la COVID-19
CCOO de Catalunya presenta els comptes auditats
del 2019 amb un patrimoni sanejat i una situació de
solvència global

La pandèmia canvia el
mercat de treball
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editorial
La força dels treballs
El 56 % de la població que viu en economies capitalistes creu que el capitalisme causa més danys que beneficis. L’enquesta es va realitzar a vint-i-vuit
països d’Europa, Amèrica i Àsia, abans de la pandèmia. El 83 % de les persones
assalariades pensava que perdria la feina per l’extensió de la precarietat i un
66 % no tenia confiança en els líders del seu país. La majoria pensava que les
coses empitjorarien.
Aquest passat mes de setembre s’han fet públics els primers resultats d’una
macroenquesta sobre violència masclista a Espanya. Un 57,3 % de les dones
ha patit algun tipus de violència masclista en la seva vida. Són onze milions i
mig de dones.
La crisi del model econòmic i social s’accelera amb l’emergència sanitària i
l’esgotament de les condicions de la biosfera que han permès la història de
l’espècie humana.
Hi ha raons per voler canviar les coses i molta gent que voldria que canviessin.
Margaret Thatcher va imaginar un futur neoliberal i va publicitar-lo mitjançant
la TINA (“There is no alternative”). Amb això i amb les derrotes que va infligir al moviment obrer, es va estendre una sensació d’indefensió apresa en la
classe treballadora. Però si els gurus del neoliberalisme van inventar un futur
i el van construir, també ho pot fer algú altre. El futur pot canviar si som capaços d’imaginar-lo, de pensar una manera de construir-lo i d’organitzar-nos
per tirar-lo endavant.
CCOO, cada quatre anys, fa un procés deliberatiu i de cocreació per pensar
com volem el món i què farem per canviar les coses. Un moment per a la
utopia i per al “mentrestant”. Un moment per organitzar-nos com a subjecte
col·lectiu. Un moment en què fas falta.
Fas molta falta perquè el neoliberalisme ha convertit el treball en una realitat
multifragmentada i has d’expressar la teva situació particular, les teves necessitats, el teu projecte per compartir-lo amb el conjunt de CCOO. En el diàleg i
la deliberació trobarem els punts comuns i els consensos per aplegar la grandària i l’organització necessària per poder ser un contrapoder efectiu.

Preocupació pel futur de l’Anoia i la conca
d’Òdena

LA FORÇA
DELS
TREBALLS
12è Congrés

El lema del congrés és “La força dels treballs”. Aquest treballs en plural es
refereix a aquesta desagregació amb la qual la globalització neoliberal ha
(des)organitzat el treball. Es refereix també a la voluntat del sindicat de fer-se
càrrec dels treballs de reproducció i de cura. La pandèmia ens ha mostrat, per
si algú ho dubtava encara, que són la base de la piràmide econòmica.
Fas més falta com més jove ets. Tens molt més futur per construir, i per això
et convé més que a ningú. El que tu saps fa molta falta al conjunt de la classe
treballadora perquè hi ha un increment de formació notable com més jove és
l’afiliació de CCOO: la solidaritat també et crida.
Participa al 12è Congrés de CCOO. MONTSE ROS
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Important acord per a la reconstrucció
social i econòmica de Catalunya

L’acord és una agenda de línies d’actuació
en el marc de la dinamització econòmica i del model productiu, de la protecció
laboral i social, de les polítiques pressupostàries i de governança, així com dels
espais de participació i concertació social.
Totes elles són una bateria de mesures
que han de concretar-se en diferents taules de concertació en un calendari intens
de treball setmanal.
Aquest acord ha tingut antecedents. Els
primers, els mateixos efectes de la pandèmia, que han causat una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. Hi ha
hagut més de 91.000 contagis confirmats
i més de 12.600 persones mortes des de
l’inici de la pandèmia, 223.000 persones
han perdut la seva ocupació i un increment de l’atur de 61.300 persones, a més
de les més de 380.000 que encara estan
afectades per un ERTO. Aquesta situació
ha agreujat seriosament les desigualtats i
les bosses de pobresa en una societat que
ja estava molt castigada per la gestió de la
crisi econòmica de la darrera dècada.
Compromís de CCOO
Des del sindicalisme confederal de Catalunya que representem CCOO i UGT vam
instar el Govern a encetar ràpidament un
acord de mesures de protecció social i
econòmiques per salvar empreses i ocupació. Aquesta va ser una posició que, posteriorment, vam remetre de manera conjunta a les patronals més representatives.
CCOO, a la vegada, vam iniciar un treball
compartit amb el món acadèmic, universitari i social, amb la participació important d’una cinquantena de persones de
prestigi reconegut, que ens van ajudar a
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El passat 20 de juliol es va signar
l’Acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció
social. Aquest és un acord assolit en
el marc del Consell del Diàleg Social,
del qual formem part els sindicats, les
patronals i el Govern de la Generalitat.

Ara toca que el Govern estigui per la feina
i tradueixi en polítiques concretes els
acords del diàleg social

construir la proposta del sindicat per un
pacte per a la reconstrucció. Va ser una
proposta amb caràcter estratègic i de
model, en concret d’un nou model de
sortida de la crisi.
També vam elaborar una proposta per
portar a terme un pla de xoc sectorial per
a la reactivació econòmica i social de Catalunya. Aquesta es basa en quatre eixos
que donen resposta a les necessitats més
urgents que té l’economia i el mercat de
treball:
• Treballs essencials i d’atenció a les persones
• Infraestructures i model de mobilitat
• Sectors industrials i de construcció
• Sector turístic
Massa temps perdut
Hem volgut contribuir des dels marcs de
concertació a minimitzar els impactes
d’una gran crisi. El Govern no va reaccionar fins al juliol, i això ha suposat massa
temps perdut, massa empreses arruïnades i milers de treballadors i treballadores
a l’atur. En època de crisi el temps de reacció és cabdal, i el Govern ha badat.
Finalment, a mitjan juliol, vam obrir una

taula de negociació que va portar a
l’acord de bases. Aquest dona suport a
l’economia per la vida, posa les persones
al centre, té en compte l’Agenda 2030
i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), aposta per la igualtat
efectiva entre dones i homes, dignifica el
treball i reforça els serveis públics, el sistema de salut i de dependència, així com
l’educació i la protecció social.
També és un acord que participa de les
polítiques pressupostàries de Catalunya i
dels espais de governança econòmica, i
que desenvolupa els marcs de concertació necessaris per donar resposta als sectors més afectats per la crisi.
És l’agenda de temes que donen resposta
a una crisi de greus conseqüències per al
model social i que fixa un calendari setmanal intens de treball per concretar les
diferents mesures que han d’arribar als
treballadors i treballadores, a les empreses i a la ciutadania en general.
Ara toca que el Govern estigui per la feina i tradueixi en polítiques concretes els
acords del diàleg social.
JAVIER PACHECO
juliol-setembre / 2020
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“Ha faltat valentia a l’hora de
defensar l’escola com a servei
públic fonamental que ha d’estar
oberta de manera presencial per
a tothom”
AINA TARABINI
és professora del Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. És membre del Grup de Recerca en
Globalització, Educació i Polítiques Socials.

Abans de la pandèmia el nostre
sistema educatiu ja presentava
problemes, com la bretxa i l’exclusió
socioeconòmica de l’alumnat, manca
d’equitat, abandonament escolar,
desajustos de la formació professional…
Jo esmentaria tres grans problemes del
sistema educatiu català. El primer és la
manca d’inversió pública en educació. S’ha
instal·lat la retòrica que el finançament no
importa i això és fals. El finançament no ho
fa tot, però per sota d’un llindar bàsic de
finançament hi ha coses que no es poden
fer. El nostre sistema està infrafinançat des
de fa molts anys i això genera un nivell de
precarietat als nostres centres que ara s’ha
posat de manifest. El segon gran bloc de
problemes és la segregació escolar, que
bàsicament es concreta en una distribució
extremadament desigual de l’alumnat, sobretot per estatus socioeconòmic i origen
immigrant entre els centres del nostre territori. Aquesta distribució s’explica fonamentalment per la doble xarxa (pública i
privada). Per tant, sabem que abans de la
pandèmia les condicions d’ensenyament i
d’aprenentatge als centres del nostre país
eren extremadament desiguals perquè la
segregació escolar no només genera condicions desiguals per aprendre entre els
alumnes, sinó també condicions desiguals
per als ensenyants. I el tercer element és
l’abandonament escolar. Catalunya presenta uns índexs d’abandonament molt
elevats, que no es corresponen amb el
seu nivell de desenvolupament social i
econòmic. Amb la passada crisi econòmica
es va produir una important davallada de
l’abandonament escolar, que s’explicava
pels canvis en el mercat de treball. Després,
però, aquesta baixada es va estabilitzar i ara
torna a créixer. L’abandonament escolar
posa de manifest la manca de sentit que
juliol-setembre / 2020

representa per a molts joves la seva escolarització, sobretot en l’etapa de secundària.
Aquests problemes ens situen en una posició molt dèbil per abordar la crisi que ens
ve de la pandèmia.
Arriba la pandèmia i es tanquen
els centres educatius i les universitats.
Va ser massa precipitat aquest
tancament?
Parlar del que s’hauria d’haver fet de manera retrospectiva sempre és molt fàcil.
Aquesta situació va agafar tothom desprevingut. És una cosa que no només no havia
passat mai, sinó que no ens podíem imaginar que efectivament acabaria passant. El
que sí que hem de fer és mirar de manera
crítica què ha passat després. Un cop tancades les escoles, el tema educatiu no ha
estat prou present a l’agenda política dels
diferents actors (ni a la dels d’educació en
particular ni tampoc a la dels polítics en
general). Hi ha hagut poca centralitat de
la importància de l’escola com a institució
fonamental i s’ha tingut poca valentia en
aquest aspecte. En la situació actual el risc
zero no existeix i haurem de viure amb incerteses. Incertesa, però, no vol dir llançar
la gent a la lleonera. S’hauria d’haver tingut més valentia a l’hora de defensar que
l’escola és un servei públic fonamental que
ha d’estar obert de manera presencial per
a tothom i això necessita més planificació,
més recursos i més imaginació. Al principi
del tancament i el confinament estàvem
en una situació de sorpresa i va ser a partir del tercer trimestre quan tothom es va
adonar del que teníem a sobre. És un tema
fonamental que s’hauria d’haver abordat
molt abans.
Quines conseqüències està tenint
aquesta crisi del coronavirus per a
l’actual generació d’infants i joves des

del punt de vista educatiu? Les pèrdues
educatives seran recuperables?
Tant de bo es puguin recuperar. Sense esperança no hi ha futur. L’escola té tres grans
funcions. La primera és la funció de custòdia, que està generalment demonitzada
perquè s’interpreta malament en unes condicions de precarietat del sistema molt fortes. Custodiar, però, no vol dir tenir els nens
i les nenes en un pàrquing. Custodiar vol
dir cuidar, guardar amb cura. La funció de
custòdia és fonamental. Això no vol dir que
no s’hagin de plantejar canvis en el mercat
laboral, però de vegades hi ha lluita quan
les famílies demanen que l’escola custodiï i
una part del sector educatiu diu que no són
un pàrquing. Penso que s’ha de reclamar
aquest valor de la custòdia, però en condicions. L’escola té també dues altres grans
funcions. Una és la socialització. No aprenem només conceptes, no aprenem només a través d’un llibre o d’allò que està escrit o a través d’allò visual. Aprenem a través
d’allò que és corporal, de les relacions amb
els altres, formes de ser, valors, aprenem a
ser persones. I crec que aquesta socialització està especialment malmesa després
de sis mesos de tancament de les escoles
i ja veurem, amb les condicions d’obertura,
com es durà a terme. És molt important per
a tothom, però ho és especialment per a
aquells nens, nenes i joves d’entorns vulnerables, perquè l’escola, entre altres coses,
ha de generar possibilitats d’emancipació,
d’anar més enllà del que tens a casa teva,
per a tothom. I en condicions familiars
més vulnerables encara és més important
aquest element de socialització. Si volem
ciutadans i ciutadanes que creguin en
la justícia, en la cohesió, en la igualtat…,
això ho viuran a l’escola. I la tercera funció
fonamental de l’escola és l’aprenentatge.
Evidentment també hi anem a aprendre
conceptes, valors, competències… i les fa-
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mílies no es poden convertir en els mestres
dels seus fills i filles. No només perquè no
necessàriament tenen les eines per fer-ho,
sinó perquè el tipus de relació que hi ha entre mares, pares i fills i filles és diferent de
la que hi ha entre docents i alumnes. Tots
els pares i mares saben que quan intenten
ensenyar alguna cosa al seu fill o filla, majoritàriament, aquests es col·lapsen perquè la
mare o el pare no ho ensenya igual que la
mestra. No hem de perdre aquesta generació i això vol dir posar recursos, planificar,
imaginar… Hem de garantir que els nostres
nens i joves estan a l’escola en condicions
perquè si no som davant d’una pèrdua que
no és només econòmica, sinó principalment una pèrdua social d’una importància
que no ens podem ni imaginar.
Potser no s’han fet bé les coses:
bretxa digital entre l’alumnat i el
mateix professorat, diferents nivells
de compromís per part del professorat, desgavell de l’Administració,
desconcert de les famílies…
Clarament. Els motius de la preocupació
són múltiples. La gent s’està quedant sense feina, la pandèmia ha rebrotat, la por i la
incertesa són molt elevades, però hem de
tenir en compte que la por i la incertesa no
es distribueixen igual per a tothom. El nivell de desigualtat que hi havia abans ara
s’està reforçant. Precisament per evitar la
lluita d’uns contra altres, necessitem, en el
cas de l’educació, un compromís i un missatge més fort per part dels responsables
de l’educació. O un empoderament per
part dels diferents actors per reflexionar
com ho fem. Les darreres setmanes abans
de l’inici de curs s’han vist molts mestres
i molts equips educatius completament
arremangats gestionant una situació que
no s’havia donat mai i en què se senten
molt poc acompanyats. Durant aquests
mesos, una cosa que ha passat i que caldria evitar ha estat el conflicte entre actors
educatius, una manca d’escolta, d’empatia.
Hem escoltat algunes famílies que deien
que el professorat no vol treballar, quan els
treballadors dels supermercats sí que havien treballat. Els professors i professores,
molt enfadats, perquè s’havien deixat la
pell fent feina en línia en unes condicions
que no havien viscut mai i també amb fills
i filles a casa. Aquesta oposició no ens la
podem permetre ni com a societat ni com
a sistema educatiu. Hem de generar condicions perquè famílies i docents vagin a
l’una, ja que el que volem són les millors
condicions perquè els nostres nens i nenes
aprenguin i se socialitzin. I l’Administració
ha de generar les millors condicions per
fer-ho. Hem de generar les condicions
escolars, laborals i socials per garantir que
aquesta emergència no tingui un impacte
a llarg termini que lamentarem.

La fractura socioeconòmica s’ha fet
molt evident en aquest escenari de
pandèmia i es pot agreujar.
Això és molt preocupant. Si volem una
societat on hi hagi respecte, on un escolti
l’altre, on hi hagi cohesió, on no hi hagi una
lluita del més fort contra el més dèbil, únicament es pot fer a través de l’escola com
a institució. L’escola és l’espai on es troba
molta gent diferent, en el sentit ampli de
la paraula. Com més segregats siguin els
nostres sistemes escolars, més segregats
seran els nostres sistemes socials. Durant
el confinament ens vam trobar que teníem
famílies amb un capital econòmic, cultural
i tecnològic que els posicionava en un lloc
completament diferent del d’altres per a la
cura dels seus fills i filles i per ajudar-los i
acompanyar-los en les tasques escolars
que els demanaven. D’altra banda, ens
trobàvem amb unes escoles completament diferents en els seus capitals i en
les maneres d’abordar l’educació en la
distància. Escoles on el treball per tableta
es donava per descomptat ja abans de la
pandèmia, escoles que des del dia u del
confinament han enviat activitats obligatòries als seus alumnes i d’altres que no, escoles que s’han connectat diàriament per
videoconferència i escoles que no… Això
ha generat, durant aquests sis mesos, una
desigualtat espectacular. S’hauria d’haver
planificat millor i amb més temps, i caldria
haver escoltat més la gent que és a peu
d’aula. Ara ens trobem amb la incertesa de
no saber si es tancarà una aula o un centre, ja que els riscos de tancament no són
iguals a tots els centres. Cal saber quines
famílies viuen a cases més vulnerables, tenen feines més vulnerables i estan més exposades al risc. També cal tenir en compte
quines escoles tenen millors instal·lacions,
millors inversions i millors espais. I és que
a vegades, en nom de l’autonomia escolar,
no només no es donen prou condicions als
equips per desplegar-la, sinó que s’agreuja
la desigualtat perquè es deixa que cadascú
campi com pugui.
La presencialitat educativa és
fonamental? Per què?
Per aprendre, cal sentit en allò que estàs aprenent, sentit en la teva estructura
mental i vital, en els teus horitzons, en
el teu present. Precisament aquest és un
dels motius principals de l’abandonament
escolar: la manca de sentit escolar. S’aprèn
en tots els sentits, en plural. Les condicions del mitjà virtual i presencial fan que
hi hagi coses que no poden passar pel
món virtual. En l’espai virtual no podem
ensumar, hi ha un element de tacte que
no hi és. Hi ha una activació de sentits que
no és possible en l’espai virtual. No s’aprèn
només des del cap, s’aprèn també des del
cor, des de la sensació, s’aprèn amb els
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altres. És cert que en el món virtual pots
estar amb altres persones, pots tenir una
classe en comunitat, però hi ha aquest
element de tacte, de sentit i de presència que no es pot donar en el món virtual.
L’escola és l’única institució social que, per
la seva naturalesa, pot generar igualació
social perquè hi va tothom, és obligatòria.
En el món virtual es reprodueixen les
dinàmiques familiars, tant en nens com
en adults. No pots sortir d’aquest espai
familiar. En canvi, a l’escola presencial tens
la possibilitat de sortir d’aquesta quotidianitat i tenir nous horitzons, veure coses
diferents, veure diferents formes de fer.
Pensar que l’educació pot prescindir de
les presències és una profunda equivocació i molt desigual.
Aquest inici de curs ha mostrat
una manca de consens en la manera
com s’havien de fer les coses, amb
diferents propostes i posicions per
part de l’Administració, els professionals de l’educació, els sanitaris i les
famílies. Això no ajuda.
Les condicions per generar consensos no
surten del no-res. Un sistema educatiu infrafinançat i extraordinàriament segregat
fa que les possibilitats de generar consensos siguin més complexes perquè hi ha
oposició i les pors són més grans. En un
sistema fortament assentat on tothom reconeix la seva qualitat és més fàcil generar
confiança. Cal treure el conflicte de la base
i crear consensos. Cal empoderar famílies
i docents no des de l’oposició, sinó des
de la demanda conjunta que l’escola és
un servei fonamental i per això reclamem
les condicions adequades perquè aquest
servei fonamental es pugui dur a terme.
Això implica cuidar-nos mútuament. Durant aquests mesos els centres s’han sentit
molt poc cuidats per l’Administració i, en
ocasions, algunes famílies s’han sentit poc
cuidades pels seus centres. Per això, quan
diem que les cures han d’estar al centre de
l’agenda política també implica que intentem escoltar-nos una mica més i crear
aliances des de baix. I és que si portem
el conflicte al dia a dia de la convivència
entre famílies i mestres no canviarem les
estructures de poder. Els nostres fills i filles
es mereixen tornar a l’escola amb alegria i
il·lusió, i s’ho mereixen tots i totes, no només els d’algunes escoles. Per això, cal que
parlem, que ens comuniquem, que garantim que les incerteses que té tothom no
generin més incerteses per a les famílies.
Expliquem què farem i com ho farem. Generem consensos des de baix, perquè si
generem conflictes a la base no podrem
alçar la veu per reclamar un sistema educatiu just i en condicions per afrontar amb
garanties les conseqüències d’aquesta
pandèmia. EMILI REY
juliol-setembre / 2020
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El Govern ignora la comunitat educativa
a l’inici del curs escolar
Quan llegiu aquest article hauran passat unes setmanes des
de l’inici d’un curs enmig d’una pandèmia global. Un curs
en el qual, malgrat els esforços del nostre sindicat, el Govern va decidir, al mes de juny, que seria molt semblant a
un curs qualsevol.
A pesar d’haver d’enfrontar-nos a un greu problema, el Govern
va menysprear el valor del diàleg i de l’acord amb les organitzacions socials.
Des de CCOO hem defensat en tot moment la necessitat d’obrir
els centres educatius, per l’important paper que tenen en el desenvolupament de la nostra societat. No només estem educant
i formant la ciutadania, sinó que som un engranatge imprescindible perquè les mares i els pares, sobretot les mares, puguin
desenvolupar-se professionalment.
Una obertura que s’havia de fer de la manera més segura possible per evitar que siguem un pol de difusió del virus.
Oportunitats perdudes
Per aconseguir-ho era imprescindible reduir les ràtios dels grups
i garantir la seguretat als centres. Calia solucionar les desigualtats
educatives provocades al nostre alumnat pels quatre mesos de
tancament, sobretot les de l’alumnat vulnerable, el que més necessita la formació. Era necessari també prevenir la propagació
del virus entre l’alumnat per evitar que més pares i mares haguessin de deixar el seu lloc de treball per tenir cura dels infants
en quarantena.

Aquest Govern, però, no ha estat a l’altura de la situació. Ha preferit fer discursos grandiloqüents a acordar els recursos necessaris. Així, la responsabilitat de les seves decisions unilaterals és
seva en exclusiva, tot i que les conseqüències les pagarà tothom.
Abandonats per l’Administració
En el moment d’escriure aquestes línies, no sé què estarem
vivint. Les treballadores i treballadors de l’educació ja fa dues
setmanes que estan fent tot el possible perquè l’alumnat no
pagui la irresponsabilitat dels nostres dirigents polítics. Estan
preparant les màximes mesures de seguretat i la millor atenció educativa possible i ho han fet sentint-se abandonats per
l’Administració, sense docents per reduir les ràtios, sense recursos per incrementar la neteja i la desinfecció, i amb pocs equips
de protecció individual.
Enmig d’aquesta situació, el nostre sindicat haurà continuat mobilitzant-se i donant suport al conjunt de treballadores i treballadors de l’educació a les escoles i instituts, tant en l’horari lectiu
com en el no lectiu, a les universitats, als centres de formació no
reglada i als d’atenció a les persones amb discapacitat, així com
a les imprescindibles companyes de la neteja. Tot per intentar
minimitzar els danys ocasionats per la planificació nefasta i unilateral realitzada pel nostre Govern. MANEL PULIDO

Era, així mateix, imprescindible incrementar el personal de la neteja dels centres educatius perquè amb el seu treball es garantís
la desinfecció durant tota la jornada escolar, tant la lectiva com
al menjador i a les activitats extraescolars.
Hauria estat també l’oportunitat per fomentar les activitats culturals i d’oci, tan castigades pel confinament i tan útils per a la formació del nostre alumnat. Podríem haver utilitzat els diners de la
nostra societat per dinamitzar aquests sectors, garantint la seguretat i millorant la formació cultural i l’esbarjo del nostre alumnat,
en lloc de pagar ERTO als treballadors i treballadores del sector.
Hauríem necessitat un govern que tingués una mirada global dels problemes que s’estan ocasionant, i no l’hem tingut.
Malgrat la nostra insistència, no van voler implicar la Mesa del
Diàleg Social en un acord, a pesar que nosaltres estàvem disposats a corresponsabilitzar-nos en l’anàlisi de la situació i en la
presa de decisions, perquè estàvem totalment convençuts de
l’emergència educativa que estem vivint i a la qual només amb
grans consensos podrem trobar solucions.
juliol-setembre / 2020
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Una enquesta de CCOO i la UAB
mostra l’impacte de la COVID en la
salut dels treballadors i treballadores
Una enquesta elaborada per CCOO i la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ha posat en evidència el fort impacte que la crisi
de la COVID-19 té en la salut dels treballadors i treballadores.
L’enquesta “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el
contexto de la COVID-19” (COTS) va ser presentada pel secretari
general de CCOO, Unai Sordo, i la rectora de la UAB, Margarita
Arboix, i tenia com a objectiu saber quin havia estat l’impacte
de la pandèmia en termes de salut entre les persones assalariades o autònomes que el 14 de març del 2020 tenien una feina,
incloent-hi aquelles afectades per un ERTO o que havien estat
acomiadades.
L’estudi ha estat realitzat per dos equips d’investigadors amb una
llarga trajectòria de col·laboració: el grup POWAH, integrat per
investigadors de les facultats de Medicina i de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, i l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS CCOO).
Com a resultats més significatius, l’enquesta posa en evidència
que el 75 % de la població assalariada està preocupada per la
dificultat de trobar feina si perd la que té; que els salaris baixos
faciliten que més persones vagin a treballar tot i tenir símptomes
de malaltia; que s’ha duplicat el nombre de persones que treballen en condicions d’alta tensió, i que també han augmentat
de manera significativa els treballadors i treballadores que han
consumit tranquil·litzants durant la pandèmia.
Preocupats per la feina
Segons aquesta enquesta, el 75 % de la població assalariada
està preocupada per la dificultat de trobar feina si perd l’actual.
Aquesta xifra, juntament amb la del 69,7 % dels treballadors i
treballadores preocupats per la disminució dels seus salaris, parla de la necessitat de mantenir uns ingressos i la preocupació
que genera que aquests desapareguin. A banda, també hi ha
preocupació pel canvi d’horaris (54,5 %) i de tasques (52,7 %),
per infectar-se pel coronavirus al lloc de treball (68 %) o per la
possibilitat de contagiar la malaltia a altres persones (72,3 %).
Treballant amb símptomes
L’enquesta també recull una altra dada molt preocupant: el percentatge de persones que van anar a treballar amb símptomes
com ara febre, tos, dificultats respiratòries o malestar general durant l’estat d’alarma gairebé es duplica entre els qui tenen salaris
baixos i afirmen que el seu sou els permet cobrir les necessitats
bàsiques només a vegades (18,2 %) o entre els qui tenen salaris
més alts i poden cobrir-les sempre i moltes vegades (10,5 %).

És alarmant el percentatge de
treballadors i treballadores que ha
començat a consumir tranquil·litzants
en aquesta pandèmia

La proporció de persones que van anar a treballar amb símptomes va ser molt superior a la mitjana en professions sociosanitàries (més del 20 %), però també entre el personal de botigues
d’alimentació i productes bàsics, mercats i supermercats (17,2 %),
i de neteja (16,4 %).
Manca de protecció
A més, el 71,2 % de les persones enquestades consideren que
han anat a treballar sense prou mesures de seguretat (als sectors
essencials, el 73,5 % de les persones treballadores no s’han sentit
prou protegides a la feina).
L’enquesta també recull que el percentatge de persones que
han treballat en situacions d’alta tensió durant la pandèmia s’ha
duplicat en relació amb valors del 2016 i ha arribat al 44,3 % dels
treballadors i treballadores enquestats.
Aquesta situació ha estat pitjor per a les dones (47,8 %), els treballadors i treballadores manuals (51 %) i aquells amb dificultats
per cobrir les necessitats bàsiques de la llar (54,8 %).
Finalment, una altra dada alarmant de l’enquesta és el percentatge de treballadors i treballadores que ha començat a consumir
tranquil·litzants en aquesta pandèmia, que ha estat del 12 %. Pel
que fa als analgèsics i als opioides, els nous consumidors i consumidores arriben al 9,7 %.
juliol-setembre / 2020
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Calen més ingressos fiscals
per afrontar les conseqüències
econòmiques de la COVID-19
El gener del 2020 vam recuperar el
nombre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social que teníem
fa dotze anys, el 2008, poc abans de la
crisi de les subprime. Tanmateix, l’alegria
ens ha durat ben poc. La irrupció de la
pandèmia de la COVID-19 i el seu influx
sobre l’ocupació i l’economia han estat
significatius. Les dades de l’atur registrat
ens diuen que a l’agost hi havia 11.293
persones desocupades més que al juliol,
i 109.224 més que un any abans. Avui tenim 480.642 persones apuntades al servei d’ocupació, i l’Enquesta de població
activa del segon trimestre establia la taxa
d’atur a Catalunya en el 12,78 %. És una
xifra important, però que queda prou
lluny encara de les previsions del Banc
d’Espanya i del Govern de Catalunya, que
situaven l’atur entre un 18 % i un 20% per
a finals d’any.
Si sembla que no assolirem aquestes xifres és per dues raons. D’una banda, per la
naturalesa de les dades, que, en el cas de
l’atur registrat, deixa fora les persones que
no han pogut o no han volgut apuntar-se
a l’atur, perquè no hi veuen cap possibilitat. Així, el nombre de persones inactives
(les que no treballen ni busquen feina) ha
augmentat, a Catalunya, en 162.000 en un
any i el nombre de persones ocupades ha
baixat en 200.000. Les persones que primer han perdut la feina són, com sempre,
els treballadors i treballadores més febles,
això és, els que treballen a temps parcial
o amb contractes temporals, que són, en
gran manera, persones joves, immigrants
i dones. De l’altra, hi ha una altra raó de
naturalesa política que ha permès capejar
el temporal i fer que, per primera vegada
en la nostra història, es perdés més embranzida en l’economia que no en el món
del treball.
juliol-setembre / 2020

No hi ha millor garantia per a la sostenibilitat dels
comptes públics que l’ocupació de qualitat (amb bons
salaris i cotitzacions) i una fiscalitat justa
L’efecte balsàmic dels ERTO
Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) facilitats pel Govern han tingut un evident efecte balsàmic sobre l’ocupació. Si el 5 de maig hi havia a Catalunya
672.171 persones afectades per ERTO, aquest nombre s’ha reduït, la primera setmana
de setembre, a 161.154, sense que hagi augmentat ni de bon tros en una proporció
semblant el nombre de persones registrades a l’atur. Les decisions polítiques preses
pel Govern de progrés a Madrid semblen haver donat els seus fruits i han preservat
el teixit socioeconòmic de l’impacte que haurien comportat els tres mesos de confinament si no s’haguessin pres aquest tipus de mesures. També les facilitats de crèdit i
l’ajornament en el pagament d’impostos per part de les empreses han estat clau per
mantenir operatiu el teixit productiu i, amb ell, la possibilitat d’una recuperació dinàmica de l’activitat econòmica que no passi factura en termes d’ocupació.
El SEPE, desbordat
Tanmateix, al llarg d’aquest procés també s’han fet palesos alguns dèficits importants.
Pel que fa a les prestacions d’atur, per moments ha semblat com si es posés un motor
d’últim disseny (les polítiques socials) en un cotxe amb massa quilòmetres a l’esquena
i que mai no s’ha cuidat prou. La corretja de transmissió de les mesures innovadores
aprovades pel Govern de coalició ha estat un aparell administratiu retallat pel règim
de l’austeritat i malmès pel Partit Popular. Un total de 580 treballadors i treballadores
del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Barcelona, i prop de 900 a Catalunya, han
hagut de gestionar 100.000 expedients i 700.000 prestacions per desocupació, sense
disposar dels recursos tecnològics adients. La contractació addicional de 80 persones hi
ha pogut aportar ben poc, quan la càrrega de treball del SEPE superava en deu i quinze
vegades la de l’any anterior. I aquest mateix problema es repeteix ara a l’INSS amb la
gestió de l’ingrés mínim vital.

OCUPACIÓ

Espanya és dels països amb menys treballadors i treballadores públics per cada
mil habitants d’Europa i, dins l’Estat, Catalunya és la comunitat autònoma que en
té menys. Garantir un estat del benestar
amb prestacions de qualitat i accés universal requereix una inversió permanent,
especialment pel que fa als i les professionals. Sabem que l’impacte de la pandèmia i les presses pel confinament van
ser conseqüència, en gran manera, de les
retallades en sanitat i del nombre reduït
de llits disponibles als nostres hospitals.
En la mateixa lògica, la manca de contractació de professorat i mestres genera riscos evidents en la tornada al col·legi i no
permet reduir les ràtios per generar més
seguretat a l’entorn escolar. Prestacions,
renda mínima, educació i sanitat tenen
tots una cosa en comú: són baluards en
la lluita contra la desigualtat i cadascun
d’ells hi té un paper essencial. Mantenir
aquestes estructures públiques en dèficit
permanent, fins i tot quan enfrontem una
crisi social com aquesta, no hauria de ser
una opció.

Fiscalitat i justícia social
No fa sinó perllongar l’austeritat malentesa que es va imposar amb la crisi anterior i que va afeblir l’estat del benestar, va
augmentar la desigualtat i va empobrir el
país, amb un increment notable del deute públic. En la circumstància actual és
prioritari posar-nos a l’altura dels països
del nostre entorn equiparant la despesa
social, el nombre de professionals i l’abast
i la qualitat de les prestacions i dels serveis
públics. Fer-ho suposa, però, que ens posem també a l’altura d’Europa per la part
dels ingressos fiscals. Quan aquests han
caigut en picat, per efecte de la davallada
econòmica, i s’ha incrementat, alhora, la
despesa social el resultat no pot ser més
deute públic. L’alternativa és redistribuir
amb més justícia les càrregues, això és, fer
més progressiva la fiscalitat, gravant qui
més té, i combatre la deslleialtat del frau
i de l’evasió per tal de reeixir i recuperar
equitat i justícia social.
No hi ha millor garantia per a la sostenibilitat dels comptes públics que l’ocupació de
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qualitat (amb bons salaris i cotitzacions) i
una fiscalitat justa. Un assessor de Bill Clinton va fer cèlebre la frase “És l’economia, estúpid”, en el sentit que s’havia de prioritzar
en el missatge polític allò que fos prioritari
per als votants. Avui veiem com la clau de
l’economia de les llars i la de les persones
treballadores és la qualitat de l’ocupació,
però també la qualitat dels nostres serveis
públics (educació, sanitat, prestacions…).
Aquests depenen en gran manera de la
fiscalitat, i aquesta hauria de centrar una
bona part dels debats els propers mesos.
No s’hi val que els grans patrimonis, les
grans empreses transnacionals o els grans
bancs siguin els que menys recursos aportin al sistema, perquè finalment el que
no aporten ho acabem aportant tots en
forma de deute i de precarietat. Hi ha qui
vol fer-nos creure que la fiscalitat és un fre
per a l’economia, quan el que fa és lliurar
mitjans per a la protecció social, però també per a la inversió productiva. Per això,
davant els que diguin “És l’economia…” la
resposta és senzilla: “És la fiscalitat, tros de
soca.” RICARD BELLERA

L’Administració afronta una allau
de peticions d’ajuts amb plantilles
fortament retallades
La greu crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la COVID-19 ha colpejat
amb força el conjunt de la població, però
com totes les crisis els cops són més importants per als col·lectius que tenen una
situació més precària. Per pal·liar la situació de pobresa i risc d’exclusió social, el
Govern d’Espanya, que és qui té les principals competències, ha posat en marxa
diferents ajudes socials com són els ERTO,
l’ingrés mínim vital o l’ajut puntual a les
treballadores de la llar, entre d’altres. Però
aquests drets, per fer-se realitat, necessiten
recursos econòmics, procediments i que
quedi clar què farà cada administració i
com es coordinaran i quin personal de les
administracions gestionarà les ajudes.
I és a aquest darrer punt on volem anar a
parar. En els darrers nou anys Catalunya

ha vist reduïda en una mica més del 17 %
—gairebé 2.700 persones— la plantilla
de l’Administració general de l’Estat, que
és la que ha de gestionar una part important d’aquests drets. És a dir, hi ha més
prestacions i drets per gestionar, però
molta menys plantilla per fer-ho. Les coses no lliguen, i més quan les plantilles ja
tenien unes altes demandes de feina.
Subcontractació de la feina
Malauradament una de les idees estrella
de l’Administració ha estat subcontractar
part de la feina. És el cas de la Seguretat
Social, que ha contractat l’empresa pública Tragsa per 7,6 milions d’euros per
gestionar l’ingrés mínim vital. Poca broma: estem parlant d’uns 3.800 euros al
mes per persona, quantitat que queda
bastant lluny del salari mitjà de les perso-

nes empleades públiques. Sí, volem drets,
però és igual d’important que aquests es
garanteixin. És per això que exigim amb
contundència que passin del paper a incidir en el benestar de les vides de les persones, i tenim clar que un dels requisits
imprescindibles són serveis públics de
qualitat que garanteixin avançar en drets
cap a una vida digna i cap a l’equitat.
NEUS MORENO SÁENZ
juliol-setembre / 2020
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CCOO de Catalunya presenta els comptes
auditats del 2019 amb un patrimoni
sanejat i una situació de solvència global
Com cada any, CCOO ha lliurat a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya els comptes auditats del 2019 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CS CONC). El sindicat ha aportat també una còpia de la memòria anual d’activitat corresponent al 2019.
Els comptes van ser aprovats pel Consell Nacional del 10 de juny
del 2020, per complir, així, una rigorosa condició autoimposada:
seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els
sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i l’aprovació dels comptes.
Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre
d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de
Catalunya, a l’apartat de “Transparència”, juntament amb altres
informacions econòmiques rellevants.

ingressos

despeses

Repunt de l’afiliació
El tancament de l’exercici del 2019 presenta un resultat positiu
en el conjunt de la CS CONC de 892.767 euros. Aquest resultat
s’explica per un repunt de l’afiliació i, parcialment, pels resultats
comptables de la venda d’un local propietat del sindicat a Vilanova i la Geltrú i per l’increment dels expedients en curs al nostre
Gabinet Tècnic Jurídic.
Les organitzacions que componen la CS CONC, les federacions
i les unions intercomarcals també presenten resultats positius.
El balanç integrat el 31 de desembre del 2019 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i a mitjà
termini. Aquest és un aspecte força important per afrontar amb
garanties la difícil situació econòmica, laboral i social que estem
vivint, i que patirem en els propers mesos, i en què el sindicat ha
d’estar fort per donar resposta als treballadors i les treballadores
del nostre país.
Independència i viabilitat de l’activitat sindical
Els ingressos per subvencions augmenten un 1,5 % respecte del
2018. El finançament públic dels sindicats és molt insuficient en
relació amb les funcions que els encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que
cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de les polítiques
públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la
població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic
que estan pagant, sobretot, les persones afiliades.
Els ingressos per subvencions suposen un 12,25 % dels ingressos
de CCOO de Catalunya, la qual cosa garanteix la independència
i la viabilitat de l’activitat sindical.
CCOO de Catalunya vol evidenciar la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa, per
garantir el ple coneixement d’aquests comptes per al conjunt
de la societat catalana, així com la disposició a sotmetre la gestió
dels recursos a controls públics.

https://www.ccoo.cat/aspnet/transparencia.aspx
juliol-setembre / 2020
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El 12è Congrés de
CCOO de Catalunya,
en marxa

LA FORÇA
DELS
TREBALLS
12è Congrés

Amb el lema “La força dels Treballs” i enmig d’una pandèmia mundial, entre el 7
i el 9 de maig del 2021 culminarà el procés congressual de CCOO de Catalunya,
que començarà el proper 23 de novembre, amb la celebració de les assemblees
obertes a totes les persones afiliades.
Com cada quatre anys, l’afiliació de CCOO,
o sigui els més de 147.000 treballadores i
treballadores que, amb la seva quota i
militància, donen vida a l’activitat sindical
fora i dins dels centres de treball, se cita
per avaluar i repensar col·lectivament el
futur de l’organització. Això, en concret,
és el que volem:
1. Posar les persones al centre. És a dir,
respondre a les urgències socials, reforçar els serveis públics, donar valor
social als treballs de cura i reforçar la
democràcia.
2. Tenir garanties per a la represa
econòmica, la creació d’ocupació i la
qualitat del treball.
3. Presentar propostes estratègiques
que orientin el camí vers un nou model productiu, en un model de governança global i democràtic.

Al cap i a la fi volem canalitzar de manera organitzada la preocupació i la por
d’aquests moments tan difícils que estem vivint cap a la necessitat de lluita, de
resposta col·lectiva i de replantejaments
globals per anar cap a més igualtat, justícia social, sostenibilitat, redistribució de
riquesa i poder, participació i democràcia.
Per això, ja obtinguts per les propostes
construïdes col·lectivament mitjançant
la segona edició de l’Assemblea sindical oberta (durant els primers sis mesos
d’enguany i que ha comptat amb la participació de més de 26.000 persones), els
eixos del congrés que anunciem a la nostra carta de convocatòria seran:
1) Reforçar la democràcia; 2) New Green
Deal (Pacte verd europeu); 3) avançar en
igualtat; 4) fomentar el treball digne i la
protecció social; 5) enfortir l’estat del benestar, i 6) nous reptes organitzatius.
En aquest sentit, el lema del congrés, “La
força dels treballs”, vol fer referència a tots
ells: també als essencials, als treballs de
cura o als que fins i tot no tenen ni reconegut l’estatus de treball. En definitiva, al
treball com a element de cohesió social i
emancipació personal.

Canvis en la forma de participació i
votació
Com a novetat, en aquest procés congressual canviarem la forma de votació i
participació, compaginant un sistema telemàtic amb el presencial, que serà molt
més àgil i que ens assegura evitar possibles problemes que podrien sorgir de
cara a les mesures de seguretat que hem
de garantir en aquest context arran de la
COVID-19. A més d’utilitzar les eines digitals, que constitueixen un repte important, un dels elements que volem garantir
serà la sostenibilitat integral del congrés.
Per això cuidarem tots els aspectes, des
de la mobilitat de les persones que hi assistiran fins a l’estalvi dels diferents recursos materials necessaris, i acabarem fent
una avaluació dels impactes i la reparació
d’aquests, situació que no és nova al nostre sindicat.
Pel que fa a la participació, cal dir que segueix vàlid el sistema que ja es va utilitzar
fa quatre anys de presentació de les candidatures a la Secretaria General, amb la
recollida prèvia d’avals, que simbolitzen la
democràcia interna, el nivell de consens
i el compromís directe de les persones
amb la direcció.
El congrés és un moment cabdal per
compartir debats, idees i vivències, on
els protagonistes som tots i totes. Són les
persones delegades al congrés les que
decideixen el futur d’acció sindical i sociopolític d’aquesta organització, que és
la més gran i la més cohesionada socialment, que té molta capacitat d’incidència
i que es fa portaveu de les seves instàncies en el món del treball, des d’una
perspectiva feminista. Un món del treball
que, més que mai, requereix la centralitat
necessària per garantir i millorar les condicions de vida i de feina de tothom, en
moments de gran preocupació i incertesa sanitària, econòmica i social.
MICHELA ALBARELLO
juliol-setembre / 2020
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Propostes de CCOO de Catalunya per
a un pla de xoc sectorial per reactivar
socialment i econòmica Catalunya
CCOO de Catalunya ha presentat les
seves propostes per a un pla de xoc
sectorial per reactivar econòmicament
i social Catalunya, i per al diàleg social
davant l’impacte de la COVID-19.

Hem tornat a veure que el treball és imprescindible per al manteniment de la
vida i hem constatat que algunes de les
feines més mal pagades, majoritàriament
feminitzades, eren les insubstituïbles.

Amb la crisi de la COVID-19 hem vist les
febleses de la nostra economia i dels sistemes de protecció de la salut i de protecció social. També s’han fet paleses les
limitacions de la tecnologia i la ciència.

CCOO de Catalunya contribueix a la reconstrucció social i econòmica de Catalunya concretant mesures de reactivació
que responguin a les necessitats de les
persones, que se centrin en la millora de

la cohesió social, la creació d’ocupació i
l’augment de la seva qualitat, i que equilibrin el teixit productiu.
Un pla de xoc de quatre eixos per reactivar econòmicament i socialment el país,
i que són:
• Treballs essencials i atenció a les persones
• Infraestructures i model de mobilitat
• Sectors industrial i de la construcció
• Sector turístic

ELS QUATRE EIXOS

TREBALLS ESSENCIALS I ATENCIÓ A LES PERSONES
En un context d’emergència social, econòmica i sanitària prolongada, les persones i els nostres drets de ciutadania, socials i
laborals han de ser al centre de les polítiques de xoc i de mitjà
termini per lluitar contra la precarietat i la pobresa.
Canvi profund del model de gestió de les residències de
gent gran a Catalunya
El negoci no pot anteposar-se al benestar real de les persones residents i a les condicions laborals dels treballadors i treballadores
del sector. És imprescindible regular les condicions de treball en
el marc d’un conveni col·lectiu sectorial de Catalunya.
L’envelliment de la població i l’increment de les necessitats
d’atenció social de col·lectius vulnerables requereixen enfortir el
circuit d’assistència a les persones grans i/o amb discapacitat, fer
la llei catalana del sector de la dependència i constituir l’institut
català de la dependència com a proveïdor públic de gestió directa de les residències.

Les emergències socials
La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb
l’ingrés mínim vital pot ajudar a fer front a la precarietat i a la
pobresa desbordada pels efectes de la crisi. A Catalunya, abans
de la COVID-19, un 21,3 % de la població ja estava en situació
de risc de pobresa i el 12 % dels treballadors i treballadores no
podia sostenir les despeses habituals amb el seu salari.
Cal regularitzar els treballadors i treballadores immigrants residents, i equiparar els drets de les persones treballadores de la llar.
Reforç del sector públic. Valoració i dotació pressupostària
Les treballadores i treballadors del sector públic són el pilar bàsic
des d’on se substancia la possibilitat de dotar la ciutadania per a
l’exercici dels seus drets. Cal erradicar la precarietat i prestigiar la
funció pública com a garant d’aquests drets.
Les condicions salarials i laborals han de ser acordades en el
marc de la negociació col·lectiva real del sector. Totes les persones que formen part de plantilles de proveïdors públics han de
tenir condicions laborals equiparables a les dels empleats i empleades públiques que gestionen directament serveis similars.
Urgeix, ara, un nou model de serveis socials, ja que fa tretze anys
que esperem un reglament que desenvolupi la Llei de serveis
socials.

Drets de tota la infància i el jovent. Nou curs escolar 2020-2021
Cal l’impuls immediat d’un acord nacional per a l’educació en el
lleure i comunitària, més enllà de l’estiu i des de la governança
compartida de tota la comunitat educativa representativa del
sector.

Concertació territorial i social. Col·laboració entre
administracions
Cal redefinir conceptes pressupostaris i permetre que el superàvit dels ajuntaments pugui ser emprat en el finançament de
plans de reactivació consensuats amb els agents socials.

La bretxa digital és bretxa social. L’accés a l’educació en un context de crisi sanitària s’ha de garantir a partir del diàleg en els
marcs de negociació apropiats i mai amb mesures unilaterals.
Cal apostar per una formació professional més útil i necessària
en aquests moments.

Cal una dimensió local de les polítiques de xoc contra la crisi
per la seva proximitat real i el seu contacte amb la ciutadania,
i una dimensió metropolitana o comarcal per fer possible una
estratègia coordinada de transformació i influència col·lectiva en
l’àmbit nacional, estatal, europeu i global.
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SECTORS INDUSTRIAL I DE LA CONSTRUCCIÓ
La crisi de la COVID-19 ha mostrat la vulnerabilitat de les economies mancades de sobirania industrial i que tenen dependència
exterior de béns i serveis bàsics o estratègics.
El Pla de xoc sectorial per a la reactivació social i econòmica ha
d’aprofitar les innovacions tecnològiques (indústria 4.0) i impulsar el canvi de model productiu, mantenint l’estabilitat i la
qualitat de l’ocupació. És insostenible una economia industrial
que degrada la biodiversitat, els recursos i el medi ambient, i que
posa en risc la salut de les persones i els equilibris del clima, la
flora i la fauna.
INFRAESTRUCTURES I MODEL DE MOBILITAT
Les infraestructures i el model de mobilitat són elements centrals en la reconstrucció de l’economia i del teixit productiu, ja
que poden contribuir a la cohesió social i a l’equilibri territorial.
D’altra banda, la inversió en certes infraestructures i en mobilitat
més sostenible i segura es fa totalment imprescindible davant
de problemes com el canvi climàtic, en un escenari de transició
ecològica.
Impuls a la mobilitat més sostenible i segura
Cal reduir els impactes socials i ambientals de l’actual model de
mobilitat, reduir la dependència de la importació de combustibles fòssils i modernitzar els sistemes per fer els desplaçaments.
Calen alternatives al vehicle privat, com els desplaçaments a
peu, amb bicicleta i amb motocicletes elèctriques, i potenciar
una indústria de l’automoció de vehicles no contaminants, per
garantir la continuïtat de l’activitat de Nissan com a avantguarda
de transformació de model.
La xarxa pública de ferrocarril és bàsica per al desplaçament
quotidià de milions de persones, però la manca d’inversions i
de voluntat política per millorar-ne la capacitat de servei s’ha de
corregir amb urgència.
Millora del cicle de l’aigua i nou model energètic més
sostenible
L’aigua és un element fonamental per al funcionament de tota la
societat i dels ecosistemes naturals.
Cal inversió en renovables i en la transició energètica, és una
necessitat de primer ordre. Cal desplegar la Llei 16/2017, d’1
d’agost, del canvi climàtic.
Entorns urbans i industrials
La digitalització i el concepte emergent de nova indústria, que
combina béns manufacturats amb intangibles indestriablement, és a dir, que fusiona producte i serveis que formen part
de la mateixa cosa i, en conseqüència, de la mateixa cadena de
valor, projecta unes formes de produir noves i diferents.
Els polígons industrials clàssics allunyats dels centres urbans necessiten ser repensats perquè les activitats de la nova indústria
demanen unes altres infraestructures. Per això, es proposa una
llei de polígons que els ordeni i, alhora, en faciliti la governança.

Els sectors de la indústria i la construcció són part substancial
de la transformació, basada en l’estalvi i l’eficiència energètica, la
circularitat dels fluxos de materials i d’energia, i la reorientació de
la urbanització, regenerant sòl ja urbanitzat, rehabilitant el parc
construït i proveint les noves infraestructures sostenibles.
El sector de la construcció ha d’avançar cap a un sector de més
valor afegit, impulsat des de polítiques públiques de renovació
urbana, rehabilitació de barris, habitatge públic per cobrir els
drets de la ciutadania i la construcció d’infraestructures. Això permetria absorbir població aturada d’altres sectors, com el turisme.
Les palanques de canvi de model productiu, cal planificar-les en
coordinació amb les institucions de l’Estat, amb una estratègia
industrial i productiva orientada a garantir l’equilibri territorial i
social, atenta a les necessitats socials i respectuosa amb el medi
ambient, i amb estratègies sectorials i territorials que comptin
amb inversions públiques per a l’economia real, R+D+I i criteris
de transició justa.
Prioritzar la promoció de l’economia circular, el desplegament
de la Llei del canvi climàtic, la transformació del model energètic,
polítiques de mobilitat sostenible i recursos formatius per a les
persones treballadores a fi de garantir la millora de les competències en el marc del canvi tecnològic i de la transició ecològica,
i la generació de nova ocupació.
Marc de la reconstrucció del Pacte nacional per a la
indústria (PNI)
Les propostes per a la reconstrucció en matèria d’indústria
haurien d’estar recollides al PNI. Cal activar-ne la renovació en
l’escenari de l’Agenda europea 2030 i dotar-lo de recursos suficients per impulsar instruments de planificació i governança
pendents, com l’agència de recursos, l’agència d’energia i una
agència per a la transformació digital i la transició ecològica de
Catalunya.
Calen mesures d’incentius a la indústria, a curt termini, per a la
reactivació d’activitats i subsectors en risc, entre d’altres, el sector
de l’automoció, així com altres mesures a mitjà i a llarg termini
per impulsar els canvis de model productiu i de model energètic, associades al Pla nacional integrat
d’energia i clima 2021-2030 (PNIEC), sota el
marc legislatiu i el mandat de la Llei del canvi climàtic de Catalunya, i la Llei de transició
energètica de Catalunya. És necessari crear un observatori català de
transició justa per intervenir en el
canvi de sectors en transformació
i en els seus efectes en el mercat
laboral.
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de PIB a Catalunya tenint en compte el conjunt d’activitats relacionades, com l’aeroportuària, la comercial, els transports, la
seguretat, l’hostaleria i la restauració, entre d’altres. L’allargament
del període de recuperació complicarà molt la subsistència
d’empreses i el manteniment de l’ocupació.
Proposem un gran acord, un pacte nacional per al turisme, que
impulsi les mesures per a l’evolució del model turístic del país de
manera concertada. El repte que es planteja és no retornar a la
situació anterior, sinó a una altra normalitat, amb pràctiques més
sostenibles i amb una orientació a la generació de més valor en
lloc del creixement en dimensió.

SECTOR TURÍSTIC
L’activitat turística representa el 12 % del PIB, que, sumant-hi sectors afins, arriba fins al 20 % del PIB català. La crisi de la COVID-19
ha posat de manifest la vulnerabilitat de l’economia catalana,
sobretot la d’algunes marques turístiques de Tarragona i Girona.
Les reserves turístiques internacionals van caure en més del 90 % a
partir del decret d’alarma sanitària, i el sector dona pràcticament
per perduda la temporada d’estiu i s’enfronta a una lenta i incerta
recuperació.
El sector a Catalunya es veurà afectat principalment per la retracció de visitants internacionals. Es calcula que el col·lapse de
l’activitat turística podria representar del 5 % al 7 % de pèrdua

abril-juny / 2020

Cal protegir l’ocupació mentre es recupera l’activitat i mentre es
fa una transició justa, allargant els ERTO al sector, amb ajudes
complementàries del pressupost autonòmic, i un pla de transvasament d’ocupació cap a altres sectors, amb plans de formació i
qualificació professional.
S’ha d’exigir el manteniment de la feina i condicions laborals
dignes a les empreses que puguin beneficiar-se d’instruments
de finançament, subvencions i ajudes, i, també, l’exigència de
responsabilitat social i laboral i sostenibilitat mediambiental.
Cal impulsar procediments i polítiques de seguretat i salut per a
la clientela i les persones treballadores, destins segurs i establiments, transports i productes amb garanties sanitàries.
Cal diversificar el model turístic, des de la promoció del turisme
de proximitat, social i cultural, i millorar les infraestructures físiques i digitals.

SINDICAT
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El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO fa
1.176 demandes durant l’estat d’alarma
CCOO va posar en marxa una campanya
per reclamar els acomiadaments que es
poguessin produir durant l’estat d’alarma
a causa del coronavirus. Des de CCOO enteníem que aquests acomiadaments eren
nuls i en frau de llei.
La campanya permetia reclamar de manera gratuïta als afiliats i afiliades a CCOO
o amb grans descomptes als que no ho
eren. L’oferta permetia també la reclamació per altres incompliments del dret del
treball.
En acabar aquesta campanya i durant els
tres mesos que ha durat, el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya ha presentat davant dels diferents jutjats socials
de Catalunya un total de 1.176 demandes amb afectació a 1.371 treballadors i
treballadores. Un 57 % (780) d’aquestes
persones eren afiliades anteriorment, i
de la resta, el 29 % (399 persones) s’han
afiliat ara. Destaquem, però, que un 43 %
(589 persones treballadores que no eren
afiliades inicialment) han confiat en la de-

fensa jurídica de CCOO, en un moment
d’especial dificultat, i, en la majoria dels
casos, amb una atenció per via telemàtica que hem desenvolupat durant l’estat
d’alarma.
Reclamacions per acomiadament
D’aquests serveis, el 58,5 % (687 expedients) corresponen a reclamacions per
acomiadament, molt per sobre de la mitjana del 2019, que va ser del 35 %. Van
seguits de les reclamacions de quantitat,
que suposen un 21 % del total (247 expedients). Finalment, s’han realitzat 84 demandes per sancions als treballadors i treballadores, que suposen el 7,1 % del total.
Per sectors d’activitat, la major part de les
demandes corresponen al sector de serveis,
seguit del de la indústria i la construcció.
D’altra banda, a CCOO també li preocupa
el col·lapse del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) i dels jutjats,
cosa que provoca indefensió a les persones treballadores, perquè, per un acomia-

La campanya permetia
reclamar de manera
gratuïta als afiliats i afiliades
a CCOO o amb grans
descomptes als que no ho
eren
dament, els terminis, de mitjana, es poden incrementar en la situació actual i cal
tenir en compte que ja superaven un any
abans de la pandèmia. Per això, reclamem
més inversió dels governs a les administracions de Justícia.

Gran mobilització per reclamar un acord per
rescatar les persones, els treballs i els salaris
UGT de Catalunya i USOC, conjuntament amb un gran nombre d’entitats socials,
va comptar amb mobilitzacions a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Mataró, Tarragona, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès.
La convocatòria, feta en el marc de la crisi econòmica i social derivada de la
pandèmia de la COVID-19, va tenir com a objectiu reclamar un gran pacte per
a un nou model social i econòmic en què les persones siguin al centre de les
decisions, perquè ningú no quedi enrere i es vetlli per la qualitat de la nostra
democràcia.
La mobilització va formar part d’una convocatòria més àmplia que va tenir lloc
arreu de l’Estat. La convocatòria va ser presencial i es va fer amb les mesures de
seguretat sanitàries convenients.
La mobilització del 27 de juny, amb el
lema “Un acord per rescatar les persones,
els treballs i els salaris”, va tenir un ampli
seguiment arreu de Catalunya. La convocatòria, realitzada per CCOO de Catalunya,

La mobilització també va valorar el diàleg social per aconseguir negociar i pactar un
gran acord que trobi les mesures necessàries i efectives que dirigeixin la sortida de
la crisi cap a un nou model industrial, energètic, turístic, de mobilitat i de comerç, de
manera que les transicions siguin justes per a les persones i ningú no quedi enrere.
juliol-setembre / 2020
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Teletreball sí, però regulat
i amb drets
La crisi de la COVID-19 ha posat en
relleu la importància del treball a distància, per assegurar el manteniment
de l’activitat a moltes empreses i administracions, ja que ha evitat altres
mesures de flexibilitat interna i ERTO.
També ha estat, sens dubte, una mesura preventiva eficaç davant del risc
de contagi.
Més del 30 % de les persones treballadores han fet la seva feina des de casa durant el període de confinament, mentre
que el 2019 el teletreball era inferior al
5 %. Aquest increment precipitat durant
l’estat d’alarma ens ha fet detectar moltes
deficiències en l’organització del treball a
distància, per la manca de preparació de
les empreses a l’hora d’aplicar-lo en un
curt espai de temps, per l’escassa regulació existent a l’Estatut dels treballadors i
pel poc desenvolupament d’aquesta matèria en els convenis col·lectius.
El teletreball continuarà sent una bona
mesura preventiva contra la COVID-19,
però un cop superada la fase de força
major i de caràcter preferent del RDL
8/2020 fins al 21 de setembre, cal abordar
una nova fase del teletreball. I no s’ha de
fer de qualsevol manera: no pot ser una
via de precarització de les condicions de
treball, cal que prevegi també la prevenció dels riscos psicosocials i ergonòmics, i
no ha de representar un augment de les
tasques domèstiques i de cura per a les
dones.
Per això, des de CCOO de Catalunya ja
vam presentar la guia del teletreball per
a la negociació col·lectiva perquè tots els
nostres delegats i delegades disposessin d’eines per afrontar els processos de
negociació del treball a distància que es
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Més del 30 % de les persones treballadores
han fet la seva feina des de casa durant el
període de confinament, mentre que el 2019
el teletreball, segons les estadístiques, no
superava el 5 %

pugui continuar mantenint en algunes
empreses i administracions. Entre altres
aspectes, el sindicat demana a les empreses que subministrin els equips informàtics i les eines per teletreballar, que
n’assumeixin les despeses, que respectin
la seguretat i la salut, i que garanteixin
aspectes com la formació, la mateixa càrrega de treball o el dret a la desconnexió
digital. I amb una visió de gènere, perquè

el teletreball no acabi suposant una nova
bretxa per a les dones.
La pandèmia de la COVID-19 ha situat el
teletreball a l’agenda sindical i política.
En el moment de redactar aquest article
s’acaba d’aprovar via reial decret urgent
la nova llei del treball a distància. Aquesta
llei recull gran part de les reivindicacions
de CCOO.
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Des de CCOO de Catalunya ja vam presentar la guia
del teletreball per a la negociació col·lectiva perquè tots
els nostres delegats i delegades disposessin d’eines
per afrontar els processos de negociació del treball a
distància i perquè aquest es pugui continuar mantenint
en algunes empreses i administracions
DE LA NOVA LLEI DEL TREBALL A
DISTÀNCIA, EN DESTAQUEM:
El treball a distància serà la forma
d’organització del treball al domicili de
la persona treballadora o al lloc triat per
aquesta, amb caràcter regular d’un mínim
del 30 % de la jornada (fins ara l’Estatut
dels treballadors defineix el treball a distància si és preponderant respecte del
presencial). Si es fa ús de mitjans i sistemes informàtics i telemàtics serà denominat teletreball.
— El treball a distància és i serà voluntari i reversible. La negativa de la persona
al treball a distància, la reversibilitat al treball presencial i/o la seva falta d’adaptació
no seran causes d’acomiadament ni poden ser imposades per modificacions
substancials per l’empresariat.
— L’acord de treball a distància tindrà
un contingut mínim, s’haurà de realitzar
per escrit i la representació sindical en rebrà còpia. El contingut mínim obligatori,
entre d’altres, tindrà: la descripció dels
mitjans i equips per al treball a distància,
les despeses i la compensació que haurà
d’abonar l’empresa, l’horari de treball, la
distribució entre treball presencial i a distància, el preavís per a la reversibilitat…
— Igualtat de tracte: es garantiran els
mateixos drets i, com a mínim, la retribució total del seu grup professional i
els complements. Hi haurà l’obligació
d’evitar qualsevol discriminació, particularment per raó de sexe, i s’hauran de
tenir en compte les persones treballadores a distància en els plans d’igualtat, els
drets en matèria de conciliació i corresponsabilitat, l’aplicació de mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe,
i en el cas de la protecció de les persones
víctimes de violència de gènere.

— Dret a la carrera professional i a la
promoció. S’haurà de garantir la participació efectiva en la formació equivalent a
la del treball presencial, a més de la formació necessària per a l’adequat desenvolupament de l’activitat a distància. L’empresa
haurà d’informar per escrit de les possibilitats d’ascens que es produeixin.
— Drets relatius a la dotació de mitjans
i a l’abonament i compensació de despeses. El desenvolupament del treball
a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no podrà suposar
despeses per a la persona treballadora
relacionades amb els equips, les eines i els
mitjans vinculats a l’activitat laboral.
— Drets relacionats amb el temps de
treball. Dret a flexibilitzar l’horari respectant el temps de disponibilitat obligatòria
i dret al registre horari.
— Dret a la prevenció de riscos laborals. L’avaluació de riscos i la planificació de
l’activitat preventiva del treball a distància
hauran de tenir especial atenció en la prevenció de riscos psicosocials i ergonòmics.
— Drets relacionats amb l’ús de mitjans
digitals. Els mitjans telemàtics garantiran
adequadament el dret a la intimitat i a la
protecció de dades i el dret a la desconnexió digital fora de l’horari de treball.
— Drets col·lectius. Es garantirà la participació efectiva en les activitats convocades pels representants sindicals i la
comunicació amb l’accés a les adreces
electròniques i amb la implantació del
tauler virtual, així com la participació en
les eleccions sindicals.
I és important la funció que la llei donarà
a la negociació col·lectiva, que podrà es-

tablir millores com la identificació dels
llocs de treball i funcions susceptibles
de ser realitzades mitjançant el treball a
distància, establir una jornada mínima
presencial i les condicions per a l’exercici
de la reversibilitat i el retorn al treball presencial, així com reduir el 30 % per definir
el treball a distància i, per tant, les obligacions empresarials…
CCOO també ha assolit un acord de teletreball per al personal de les administracions públiques i que es regularà a
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
Aquest acord vol garantir l’ocupació i la
prestació presencial dels serveis públics
com a servei per a la ciutadania, a més
de garantir la salut laboral, la protecció
de dades i el dret a la desconnexió digital.
Juntament amb la voluntarietat i la reversibilitat, cal garantir criteris objectius en
l’accés i la igualtat entre homes i dones.
En el diàleg social, davant d’una crisi
sense precedents, CCOO ha impulsat
acords com els dels ERTO per mantenir
l’ocupació i tot tipus de prestacions socials per no deixar ningú enrere. Ara cal
accelerar els plans de xoc per garantir la
reactivació de l’activitat econòmica amb
la reorientació del model productiu i el
sosteniment de l’estat del benestar, la salut i la vida digna. També, però, es fa imprescindible la derogació dels aspectes
més lesius de la reforma laboral, perquè
cal corregir desequilibris en les relacions
laborals. D’aquesta crisi, no en podem
sortir amb una nova devaluació salarial.
CRISTINA TORRE

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_teletreball_negociacio_collectiva.pdf
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SANITAT

CCOO reclama no baixar la
guàrdia en l’àmbit sanitari davant
la pandèmia
Davant la pandèmia i la primera onada de coronavirus que
va patir el món i el nostre país, tant la Federació de Sanitat
de CCOO de Catalunya com el conjunt de la nostra organització ens vam bolcar de ple en les necessitats del conjunt
de professionals i de les persones, de manera que, sense
deixar la tasca sindical, vam renunciar al crèdit horari per
incorporar-nos als nostres llocs de treball assistencials.
Entre els mesos de maig i juny el nombre de casos de nous contagis va disminuir progressivament i la nostra sanitat va deixar
el col·lapse permanent de llits de crítics i d’hospitalitzacions, i,
de mica en mica, va anar introduint tot allò que s’havia aturat:
intervencions quirúrgiques, visites a especialistes, proves diagnòstiques… Aturada que tant de mal ha fet i encara fa a la nostra
societat per l’increment, encara més, de les llistes d’espera.
Totes i tots estàvem advertits d’una previsible segona onada a
la tardor d’aquest 2020. El que no pensàvem és que en ple estiu
hi hagués la gran quantitat de rebrots de què se’ns informa dia
rere dia, de manera que ja s’ha catalogat de segona onada de la
COVID-19.
Gratificacions classistes
Durant els mesos de març, abril i maig milers de professionals
van treballar sense cap descans setmanal, doblant torns, renunciant a permisos, vacances, reduccions de jornada per tenir cura
de fills…, ja que com que eren serveis essencials es necessitaven mans a tot arreu, i cada dia a les vuit del vespre rebíem els
aplaudiments de la ciutadania. El Govern va prometre una gratificació que a la majoria de professionals o no els ha arribat o els
ha arribat en una quantitat inferior a la publicada. Una paga que
ha estat totalment classista perquè no ha tingut en compte el
sobreesforç del personal i ha aconseguit sembrar el descontentament generalitzat. Hem exigit en reiterades ocasions al Govern
que aquesta gratificació fos la mateixa per a totes les categories
professionals perquè la diferència ja ve marcada per la resta de
retribucions. I ha de ser també per a tots els sectors: hospitalari,
atenció primària, personal sanitari, de gestió i serveis, personal de
neteja, serveis socials, transport sanitari, teleassistència, dependència, atenció a persones amb discapacitat física i intel·lectual,
atenció domiciliària, sanitat pública, sanitat privada…, en definitiva, per a tots aquells col·lectius considerats essencials.
En aquests moments, la situació pel que fa a pacients hospitalitzats està controlada, però això no ens ha de fer baixar la guàrdia.
juliol-setembre / 2020

Ara toca fer previsió i provisió de tot tipus:
equipaments, llits, personal, equips de
protecció individual i protocols clars i
entenedors, i tot això exigeix un increment
pressupostari
Cal tenir plans i protocols d’actuació clars, cal un enfortiment de
l’atenció primària, que ara sí que està desbordada, ja que ha de
donar suport a les escoles, a les residències, com a rastrejadors…
i tot plegat no és possible sense un notable increment de professionals. Cal tenir personal i espais per fer sectoritzacions, molt especialment a les residències, ja que la gent gran és especialment
vulnerable i és allí on es van patir les pitjors conseqüències, amb
innumerables morts cada dia. La geriatria i la dependència són
uns sectors altament precaritzats, que, a causa de la manca de
negociació col·lectiva, no veuen incrementats els salaris, malgrat
l’increment de tarifes. A Catalunya necessitem, ja, un conveni
d’aquest sector, amb el qual es puguin millorar les condicions
laborals de les professionals que hi treballen.
En definitiva, queden lluny els aplaudiments, ara toca fer previsió i provisió de tot tipus: equipaments, llits, personal, equips
de protecció individual i protocols clars i entenedors, i tot això
exigeix incrementar la dotació pressupostària en tots els àmbits i
minimitzar l’impacte d’una possible tercera onada. I no ens oblidem que cal tenir cura de qui ha fet, fa i farà les cures, perquè són
persones amb famílies i amb necessitat de conciliar i, sovint, això
s’oblida. M. ÀNGELS RODRÍGUEZ
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La Generalitat de Catalunya
bloqueja el dret a la negociació
col·lectiva del seu personal
L’Administració de la Generalitat rebutja de manera constant la negociació
col·lectiva amb la representació legal
dels seus treballadors i treballadores.
El Govern, a més de “governar” el país, és el
responsable de gestionar l’Administració
de la Generalitat. Per dur a terme aquesta
gestió, la Generalitat disposa d’una plantilla de treballadors i treballadores d’unes
250.000 persones, entre el personal dels
seus departaments i el de les diverses
empreses públiques, consorcis i altres.
La negociació col·lectiva de les condicions de treball és una de les tasques que
ha d’assumir la direcció de qualsevol empresa. No es tracta d’una qüestió opcional
o graciable, sinó d’una obligació legal. La
realitat actual és la inexistència de negociació col·lectiva real. Com a màxim, des
de Funció Pública munten algun simulacre per dissimular.

Posem exemples? Es prenen mesures
que afecten les condicions de treball de
manera unilateral, sense negociar-les.
Les reunions es convoquen quan Funció Pública decideix, amb l’ordre del dia
que decideix de manera unilateral, amb
poc temps de marge per preparar-les,
la major part de les vegades sense que
els sindicats rebem prèviament la documentació dels temes que s’han de tractar.
Se’ns plantegen “acords” amb textos que
“veiem” al mateix moment de la reunió,
amb la pretensió que hi donem resposta
a l’instant, sense marge per valorar-los a
fons. Es rebutja sistemàticament la inclusió a l’ordre del dia de les reunions de
temes que proposem els sindicats (és la
versió actual de l’“això no toca” pujolià).
Funció Pública ha arribat a “donar per tancada” una negociació just una hora després d’haver-la iniciat, quan els sindicats
proposàvem tornar a reunir-nos en vint-iquatre o quaranta-vuit hores.

El súmmum d’això: presentar-nos un text
per “negociar” un acord quan ja feia una
setmana que n’havien informat la premsa
i els havien passat el text com a decisió ja
presa pel Govern de la Generalitat.
CCOO som conscients que no es tracta
només del menyspreu i el rebuig d’aquest
Govern a la negociació col·lectiva i a la representació sindical. És el rebuig al model de sindicalisme confederal, de classe
i independent que CCOO representem.
No volen negociar amb nosaltres, no
volen comptar amb nosaltres, se senten
més còmodes fent tertúlies amb altres
sindicats.
Aquesta vulneració sistemàtica dels drets
sindicals ha portat CCOO a presentar,
conjuntament amb UGT, que comparteix
aquesta anàlisi, una demanda per tutela
de la llibertat sindical contra la Generalitat. JOAN MARIA SENTÍS

L’acció sindical a les administracions públiques és peculiar. Coneixem la dificultat
que suposa “negociar” amb un empresari
que, a més, “governa”, o sigui que pren decisions que acaben publicades al DOGC
(o al BOE o altres). Hem patit com això pot
significar, fins i tot, el trencament d’acords
signats, retallades salarials i pèrdua de
drets adquirits.
El Govern ens menysprea
Res d’això, però, justifica la situació d’ara
mateix a l’Administració de la Generalitat.
Hem arribat a uns extrems que només
podem qualificar d’absolut menyspreu
de l’actual Govern de la Generalitat per
la negociació col·lectiva i la representació sindical que han elegit les mateixes
treballadores i treballadors. En definitiva,
menyspreu a les més de 250.000 persones que treballen a la Generalitat.

CCOO ha presentat una demanda per tutela de la llibertat sindical contra la Generalitat
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La crisi sanitària eixampla la bretxa
salarial entre dones i homes
Un informe de CCOO mostra que la bretxa salarial anual ha baixat 8 dècimes
entre el 2018 i el 2019, i se situa per a
Catalunya en el 22 % i en el 15,8 % pel
salari/hora.
El 22 % de bretxa suposa que les dones a
Catalunya, el 2019, hem cobrat de mitjana
5.350 € menys que els nostres companys i
que per poder parlar d’igualtat retributiva
hauran de passar més de trenta anys.
El salari per als homes va augmentant al
llarg de la vida laboral, en canvi per a les
dones hi ha un estancament en la franja
dels trenta-cinc als quaranta-quatre anys
i a partir d’aquí comença a baixar.
La bretxa es dona a totes les edats (des del
18 % per a menors de vint-i-cinc anys fins
al 27,9 % per a majors de cinquanta-cinc
anys), sectors (des del 19,8 % a l’industrial
fins al 21,3 % al de serveis), contractes a
temps parcial (16,3 %) o a jornada completa (14,3 %), indefinits (24,3 %) o temporals (7,6 %). La bretxa per nacionalitat
situa els salaris de les dones nascudes fora
d’Espanya en un 38,3 % respecte dels homes nascuts aquí.

Les dones que
treballen en ocupacions
feminitzades tenen índexs
de bretxa més alts
juliol-setembre / 2020

Les dones que treballen en ocupacions
feminitzades tenen índexs de bretxa més
alts: dones que treballen en serveis de
restauració, personals, protecció i ram de
la venda tenen salaris d’un terç per sota
dels seus companys homes, i això significa un salari de 7.700 € menys l’any. Les
dones d’ocupacions elementals arriben a
cobrar un 31,8 % menys; les professionals
de l’artesania i qualificades de la indústria
manufacturera i la construcció tenen una
bretxa del 28,6 %.
L’origen de la bretxa salarial respon a un
conjunt de factors i condicions de treball
que afecten de manera diferent homes i
dones en l’ocupació i el mercat de treball
que coneixem. La crisi generada per la
pandèmia pot ser un punt d’inflexió i de
retrocés molt important per a la igualtat
en general i especialment per a la retributiva.
Segons l’informe de l’Observatori del Treball
de l’OIT, “la repercussió de la pandèmia és —i
serà— desproporcionada per a les dones.”
Venim d’una intensa desregulació i d’un
atac a drets molt bàsics, amb conseqüències importants per a les dones quan parlem d’ocupació, condicions laborals, divisió
sexual dels treballs de cures i domèstics,
riscos psicosocials, càrrega total de treball,
doble presència, jornades asocials, corresponsabilitat, precarietat laboral en forma
de temporalitat, parcialitat i baixos salaris,
violències masclistes, feminització de la
pobresa, bretxa salarial, segregació, sostre
de vidre o terra enganxifós. Es fa evident,
doncs, la fragilitat de la igualtat efectiva
quan parlem de treballs —de tots els treballs—, d’ocupació, de condicions laborals
i socials o de drets de les dones.
Destrucció d’ocupació feminitzada
Segons l’OCDE, la pandèmia s’està convertint, pel que fa a l’ocupació, en una
crisi encara més greu que la del 2008. El
confinament i el postconfinament han
suposat una extremada precarització de

les treballadores de la llar, amb la manca
de cobertura de drets, i també ha afectat
l’economia informal, en què les dones
tenen una presència important. Aquesta
situació ha denotat un risc creixent a patir
violències masclistes en qualssevol de les
seves formes i àmbits.
La pèrdua de llocs i hores de treball pot
arribar a un 70 % en poc temps. La destrucció d’ocupació està afectant sectors
feminitzats com el de l’hostaleria, la restauració, l’alimentació, el comerç, el turisme, la confecció, la cultura, les arts i els
espectacles. Sectors feminitzats com el
sanitari o el de l’atenció social, que són
essencials, pateixen mancances i condicions de treball dures.
La centralitat de les cures en plena crisi ha
denotat la fragilitat d’un sistema públic
d’esquena a la sostenibilitat de la vida, que
torna a recaure majoritàriament en les
dones. Caldrà analitzar les mesures com
el teletreball o el treball a distància, les
reduccions de jornada per necessitats de
cura d’infants i de persones dependents o
els més que probables períodes de quarantena, que afectaran també les condicions de vida i de treball de les dones.
Davant aquest risc de retrocés en igualtat,
els governs han de posar fil a l’agulla perquè els drets de les dones es blindin. És
imprescindible que el Pla de reactivació
econòmica tingui visió de gènere, perquè
calen mesures per fomentar l’ocupació de
qualitat per a les dones i per garantir les
condicions laborals, els recursos públics i
el compromís empresarial per tal que les
mesures anomenades de conciliació no
suposin un increment de la desigualtat
per a les dones. Fan falta accions fermes
perquè els treballs de cura tinguin valor
i reconeixement social i econòmic. S’han
de preservar els llocs de treball. I també
són necessàries polítiques d’atenció social públiques i universals sense deixar
fora ningú encara que no tingui regularitzada la seva situació. ALBA GARCIA
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S’incrementa la precarietat i la indefensió
dels treballadors i treballadores estrangers
Durant el primer semestre del 2020, des de les 33 oficines
del CITE a Catalunya, es van atendre 5.962 persones, que
van realitzar 8.971 visites i van plantejar 14.858 consultes. A això s’hi han de sumar les més de 2.000 atencions,
com ara trucades telefòniques, correus electrònics, consultes de treballadores de la llar, atenció a tècnics municipals o a mitjans de comunicació que es van realitzar
durant el període de vigència de l’estat d’alarma.
Pel que fa a la memòria, els efectes de la crisi sanitària, amb el
tancament de les oficines i la realització de l’atenció de manera
telemàtica, han comportat una lleu pujada del nombre de visites
i de consultes —per l’increment de tràmits telemàtics—, però
també han suposat una reducció del 10 % de persones ateses
per les dificultats per poder adreçar-se a les oficines del CITE durant el tancament.
Per nacionalitats, en primer lloc hi ha Colòmbia i el Marroc, amb
un 12,3 % del total, seguit d’Hondures (8,5 %), el Perú (8,0 %),
Veneçuela (7,5 %) i Bolívia (5,4 %). Així mateix, prop del 60 % de
les persones ateses són llatinoamericanes.
Pel que fa al gènere, el 58 % de les persones ateses són dones, pel
major pes de les dones entre les persones provinents d’aquests
països llatinoamericans: el 83 % en el cas d’Hondures, el 66 %
pel que fa a Veneçuela o el 64 % pel que fa a Colòmbia i el Perú.
Sense autorització administrativa
També es constata un increment important de les persones sense
autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol,
que arriba al 68,5 % del total. Això és conseqüència de l’augment
de noves arribades durant els primer mesos de l’any, però també
de 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. És per aquest motiu que gairebé el
33 % de les consultes ateses tenen a veure amb les vies de regularització de la situació administrativa: el 23,7 % sobre arrelament
social, el 8,4 % sobre altres formes vinculades a la petició d’asil o
protecció internacional i el 0,7 % sobre arrelament laboral.
També s’observa que el 53,52 % de les persones ateses no treballen, més o menys com passava al 2019, però que s’incrementen
de manera important les que ho fan de manera irregular, que
arriben al 70,2 %.
El principal sector d’ocupació és el treball de la llar, que ocupa el 37,7 % de les persones que treballen i on el 95,5 % són
dones. També és el primer sector pel que fa a treball irregular,
amb el 43,9 % del total. El segueix altres serveis, amb un 18,9 %, i
l’hostaleria, amb un 11,2 %.

És absolutament necessari que el
Govern de l’Estat espanyol promogui
mesures extraordinàries que permetin la
regularització d’aquestes treballadores
essencials sense autorització
administrativa
Es consolida la tipologia de la persona atesa al CITE com una
dona llatinoamericana, sense autorització administrativa, que
treballa de manera irregular en el sector del treball de la llar, amb
tot el que això comporta de precarietat i vulnerabilitat, ateses les
característiques del sector. Aquesta precarietat s’ha vist agreujada encara més per la crisi sanitària generada per la pandèmia.
Treballadores essencials
La crisi sanitària també ha posat de manifest sectors productius
que s’han demostrat essencials per al manteniment de la nostra
societat, molts d’ells amb una presència molt important de persones estrangeres sense autorització administrativa, com és el
cas del treball de la llar i les cures o les residències de gent gran.
És per això que és absolutament necessari que el Govern de
l’Estat espanyol promogui mesures extraordinàries que permetin la regularització d’aquestes treballadores essencials sense
autorització administrativa. Regularitzar-les no només permet
donar resposta a necessitats estructurals de la nostra societat,
com ho és la gestió de les cures, sinó que és, principalment, una
qüestió de drets humans per garantir-los una vida digna.
CARLES BERTRAN I BRUGUERA
juliol-setembre / 2020
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Nissan, un exemple de lluita i
solidaritat
CCOO valorem positivament l’acord
assolit i treballarem des de la Comissió
de Reindustrialització pel futur industrial i el manteniment de l’ocupació
també a les empreses proveïdores i
subcontractes que formen la cadena
de valor de Nissan.
El passat 5 d’agost es va assolir un acord
entre la representació de la plantilla i
la direcció de Nissan en relació amb el
procediment d’acomiadament col·lectiu
promogut després de l’anunci de la multinacional, el passat 28 de maig, de tancar
l’activitat industrial a Catalunya.

Per tot això, reiterem que aquest acord
culmina un intens treball realitzat en
el marc de la representació sindical a
l’empresa, que ha mantingut de manera
insistent una unitat d’acció en la lluita que
ha permès aconseguir un acord equilibrat
que atén, malgrat totes les dificultats, les
aspiracions de la plantilla.
Ara és el moment de reforçar el compromís de les administracions i de les
organitzacions sindicals i empresarials
per treballar de manera conjunta per enfortir i donar estabilitat al teixit productiu
del sector de l’automòbil, en l’àmbit del

parc d’empreses proveïdores i de components.
En aquest sentit, el 2 de setembre es va
constituir la comissió de Reindustrialització de les plantes de Nissan, amb
la presència del Ministeri d’Indústria, el
Departament d’Empresa, la direcció de
Nissan i la representació dels treballadors
i treballadores. En aquesta trobada vam
sol·licitar que aquest procés de reindustrialització havia d’abastar un escenari
més ampli que la mateixa Nissan i incorporar tot el teixit productiu i industrial del
sector que en depèn. TOMÁS DÍAZ

La resposta sindical es va articular des de
diversos àmbits. El primer, socialitzar la
protesta; el segon, involucrar en la solució el Grup Renault, que lidera l’aliança
industrial de Nissan a Europa, i el tercer,
insistir als governs català i espanyol perquè exercissin pressió a la multinacional
per fer-la afluixar respecte de la seva posició inicial.
CCOO valorem positivament l’acord assolit, ja que l’anunci de Nissan de tancar
les seves plantes de fabricació ha estat
contrarestat amb una alternativa sindical que ha prioritzat la reindustrialització
de les plantes per evitar acomiadaments
traumàtics i garantir el màxim nombre de
llocs de treball.
No ha estat un trànsit fàcil: 95 dies de
vaga indefinida als centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, i
una caixa de resistència que ha estat un
exemple de solidaritat dels treballadors i
treballadores de Nissan, i d’organitzacions
socials, polítiques i institucionals de tota
mena, a les quals cal agrair enormement
el seu suport. A més, hi ha hagut nombroses mobilitzacions de caràcter social
i sindical a Cantàbria, Madrid i Barcelona,
que han suposat un gran exercici de participació en la lluita mantinguda contra la
decisió de Nissan.
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ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DE L’ACORD:
Garantia d’ocupació: la direcció de Nissan es compromet a no realitzar acomiadaments traumàtics durant el període de vigència de l’activitat industrial, el termini
del qual expira el 31 de desembre del 2021.
Taula de reindustrialització: l’acord permet guanyar 17 mesos, durant els quals es
treballarà per trobar un projecte de reindustrialització per a les plantes de Nissan,
en una taula tripartida amb la participació de la Generalitat de Catalunya, el Govern
central, l’empresa i la representació sindical.
Pla d’indemnitzacions:
— Per a les persones nascudes abans del 31 de desembre del 1966 es garanteix el
90 % del salari net fins als 62 anys, amb la percepció de la retribució del conveni
especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys.
— Per als nascuts el 1967, el 85 % del salari net fins als 61 anys.
— Per als nascuts el 1968, el 80 % del salari net fins als 61 anys.
— Per als nascuts el 1969, el 75 % del salari net fins als 61 anys.
Per a tots els col·lectius anteriors es garantirà el conveni especial amb la Seguretat Social.
— Per als nascuts del 1970 en endavant, es garantirà una indemnització de 60 dies
per any sense límit d’anualitats. Els treballadors i treballadores que optin per la
reindustrialització percebran l’equivalent a 50 dies d’indemnització sense límit
d’anualitats i amb una percepció lineal de 750 € per cada any d’antiguitat.
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Petició a la Fiscalia
perquè ampliï la causa
contra IQOXE a tots els
accidents ocorreguts
aquest any

CCOO defensa una
indústria minera
sostenible a la
Catalunya central

El passat 29 de juliol, CCOO d’Indústria de Catalunya, a través del
Gabinet Tècnic Jurídic, vam presentar un escrit a la Fiscalia de Tarragona en què exposàvem que l’estratègia de reducció de costos
duta a terme per la direcció d’IQOXE repercuteix directament en
les mesures de prevenció i seguretat, una situació que ha propiciat els dos accidents mortals ocorreguts a IQOXE aquest any.
CCOO també hem manifestat a la Fiscalia que aquesta obsessió
per fer prevaldre els beneficis per sobre de tot, incloent-hi la seguretat tant de les persones que treballen a les seves instal·lacions
com de la ciutadania de la zona, és la base dels diferents accidents i incidents ocorreguts a l’empresa. Per tant, sol·licitem a la
Fiscalia que obri diligències i ampliï la causa en curs contra IQOXE
incloent-hi tots els accidents dels darrers vuit mesos.
Al mateix escrit també denunciem el bloqueig, per part d’IQOXE,
a l’activitat sindical de CCOO. Només durant el 2020 ja hem presentat onze denúncies davant la Inspecció de Treball per temes
de seguretat i per assetjament sindical a IQOXE. CCOO lamentem que IQOXE no canviï d’actitud, malgrat el greu accident del
passat 14 de gener, i que segueixi posant els beneficis per davant de la seguretat. JOSÉ MANUEL MARTÍN

L’empresa minera ICL, propietària de les mines d’Iberpotash
de Súria i Sallent, es va comprometre amb els treballadors
i treballadores i amb el conjunt de la ciutadania de la Catalunya central a dur a terme una transició cap a una mineria sostenible mediambientalment. CCOO acompanyem
aquest procés per tal de garantir que la transició també sigui
justa socialment.
Accidents mortals
En els darrers mesos s’han produït diversos fets molt greus
que allunyen ICL d’aquest compromís de transició justa:
l’incompliment reiterat dels compromisos, tres accidents laborals molt greus amb dos companys morts, el tancament
injustificat i arbitrari de la mina de Sallent després d’aquests
accidents mortals i enmig de la pandèmia, l’acomiadament
de centenars de treballadors de la subcontracta Montajes
Rus i la intenció de l’empresa, manifestada en les darreres
reunions, de continuar amb una política de reducció de costos que afectarà l’ocupació i les condicions de treball de les
persones que treballen a la mina.

CCOO exigim a Continental
que segueixi treballant en
la reindustrialització de la
planta de Rubí
CCOO estem exigint a la multinacional Continental Automotive
que segueixi treballant en la reindustrialització de la planta de
Rubí per trobar una alternativa industrial per a les instal·lacions
que garanteixi la màxima ocupació possible. Per a CCOO aquest
ha estat un tema prioritari des del principi del procés i no permetrem que l’empresa se’n desdigui.
CCOO valorem positivament l’acord assolit el 25 juny, ja que
s’han aconseguit unes bones condicions de sortida per al conjunt de la plantilla, que el va ratificar per majoria.
Lamentem, però, que un cop acordat el pla de sortida, la multinacional no s’hagi bolcat plenament en la reindustrialització de
la planta, un tema que continua força aturat. Per això apressem
la direcció de Continental Automotive a avançar en aquesta
qüestió per trobar una sortida industrial i donar una alternativa
com més aviat millor a les 740 persones que hi treballen.
JAVIER RUBIO

Els treballadors de Montaje Rus es van mobilitzar contra l’ ERO

Davant d’aquest escenari, CCOO estem treballant per construir un front comú entre els treballadors i treballadores de les
mines i el conjunt d’agents sociopolítics de la Catalunya central amb l’objectiu d’exigir un pla industrial a ICL que retorni al
camí de la transició justa en matèria social i mediambiental.
CCOO no permetrem que l’enorme esforç que el país ha estat fent perquè la indústria minera històrica de la Catalunya
central se situï al segle XXI amb perspectives de futur tingui
un retorn en forma de precarietat laboral i arbitrarietat injusta per part d’ICL. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
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El empleo en el sector
de la hostelería, en
mínimos
Los rebrotes cada vez más numerosos, la
caída vertiginosa de visitantes extranjeros
por las cuarentenas impuestas en tantos
países y el retraimiento del consumo han
dado lugar a un verano con una ocupación en mínimos para el sector, que ha
sido paliada por un turismo interno y de
proximidad insuficiente para la recuperación del empleo.
Dependencia del turismo
Esta falta de turismo durante el segundo
trimestre del año ha golpeado de forma
muy directa a la ocupación en el sector
y se ha ensañado con los perfiles de personas trabajadoras que ya en los últimos
años habían sido más vulnerables a los
periodos de incertidumbre o estacionalidad de la actividad, como mujeres y jóvenes con contrato temporal en el sector de
servicios, sobre todo en el ramo de la hotelería, la restauración y el ocio nocturno.
Catalunya, con una elevada dependencia
del turismo, es una de las comunidades
que más ha sufrido esta situación.
De los tres millones de personas a las que
se les suspendió el empleo, un tercio sigue

en ERTE, por ello es fundamental prorrogarlos como fórmula de defensa de los
puestos de trabajo. Para CCOO es un elemento prioritario que los ERTE continúen
activos hasta recuperar la actividad del
sector, mantener la cobertura económica en las prestaciones del SEPE del 70 %,
garantizar el pago a los trabajadores y
trabajadoras fijos discontinuos, y agilizar
el abono del ingreso mínimo vital. Y más
aún cuando nos enfrentamos a un otoño
muy incierto para el mercado laboral. De
lo contrario nos podemos encontrar ante
insolvencias en las empresas y suspensiones de empleo convertidas en despidos.
PACO GALVÁN

La manca de turisme
colpeja el comerç
Després dels mesos d’estiu i fent un primer balanç al sector del comerç, les vendes a
les zones cèntriques que depenen del turisme s’han retallat fins a un 80 %, pitjor del
que es preveia quan es va reactivar la vida després del llarg confinament imposat per la
COVID-19. I no sembla que hagi de millorar a curt termini. La incertesa sobre l’evolució i
la gestió de la pandèmia ens diu que el mes de setembre i el que queda d’any del 2020
continuarà igual.
Hem de recordar que un 30 % dels comerços de Catalunya no van reobrir les seves
portes després de sortir del confinament i tornar a la normalitat.
Bona part del teixit comercial de la ciutat depèn dels visitants, ja que aquest sector està
dimensionat per atendre’ls. Sense ells, no hi ha ingressos i, en conseqüència, es perden
llocs de treball (com a resultat d’ERTO i d’ERO). Les rebaixes no han pal·liat les coses i
l’afluència s’ha mantingut minsa. La pandèmia ha afectat sobretot el comerç del centre
de Barcelona, ja que la gent no es desplaça, tot i que el comerç de proximitat no ha
quedat tan afectat. CESC GARCÍA ALONSO
juliol-setembre / 2020

Comdata
presenta
un ERO que
afecta prop
de 3.000 llocs
de treball
La multinacional Comdata, antiga Digitex, ha presentat un ERO a
la majoria dels centres de treball
que té al conjunt de l’Estat que
afecta les plantilles de les seus
centrals de Catalunya a Viladecans
i Esplugues de Llobregat.
L’empresa argumenta causes
econòmiques i organitzatives,
que en el seu cas han estat provocades per l’absència de direcció del negoci, ja que en aquests
mesos les persones treballadores
no han aturat ni el servei ni la producció ni l’organització.
Per a CCOO, aquesta decisió de
Comdata és inacceptable i injustificable, ja que hi ha altres sortides
abans que la d’acomiadar, com
ara acollir-se a la pròrroga dels
ERTO fins al 30 de setembre, amb
la qual cosa hi hauria temps per
reprendre els serveis i corregir els
defectes provocats per la mateixa
empresa.
CCOO també fa una crida a les
principals empreses clientes, com
Telefónica, Gas Natural, Iberdrola
o CaixaBank, perquè d’elles depèn
en quines condicions laborals es
dona el servei als seus clients, i les
decisions que prenguin en aquest
sentit (desentendre-se’n, canviar
de servei…) poden acabar afectant la seva imatge de marca i formar part del problema.
CCOO no escatimarà esforços,
des del diàleg o la mobilització,
per mantenir els 3.000 llocs de
treball de l’empresa al conjunt de
l’Estat.
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CCOO de Lleida presenta una proposta
per dignificar les campanyes agràries

Al mes de juliol, CCOO de Lleida va
presentar el projecte del sindicat
per millorar i dignificar la campanya
agrària.
El projecte conté nou propostes, entre les
quals destaquen la proposta d’actuació
a les empreses de treball temporal (ETT)
perquè solament puguin operar al nostre
territori aquelles que acreditin el compliment del conveni col·lectiu, tinguin la seu
al territori, puguin allotjar en condicions
dignes els treballadors i treballadores que
contractin, i en garanteixin el trasllat als
seus llocs de treball. Una altra proposta és
la de gestió de la borsa de treball, que ha

de ser transparent, organitzada i òptima
per articular la necessitat de treballadors
i treballadores que té la pagesia. Una tercera proposta és la de regularització de
treballadors i treballadores sense papers.
També s’hi recull la proposta de gestió
dels albergs, amb la creació d’una xarxa
d’albergs municipals públics i una oficina
per coordinar l’allotjament, i una proposta de formació per a aquests treballadors
i treballadores. El projecte conté un apartat en el qual s’exposen quins són els recursos necessaris per dur-lo a terme, i una
proposta d’acord per la interculturalitat a
les terres de Lleida.
CCOO de Lleida vol que aquest projecte
sigui el punt de partida per parlar entre
totes les parts implicades, i, a partir d’ara
mateix, sobre la campanya agrària a les
comarques de Lleida, campanya caracteritzada per un seguit de problemes endèmics i estructurals que enguany s’han
vist agreujats per la crisi sanitària i social
provocada per la COVID-19.

És inacceptable que la
patronal prioritzi la campanya
agrícola per sobre de la salut
dels seus treballadors

Denúncies del sindicat
Els problemes que ha detectat i ha denunciat el sindicat són estructurals, i les
solucions també ho han de ser. D’aquests
problemes, en cal exigir responsabilitats
a les empreses, a les patronals i ETT i als
governs.
La patronal ha prioritzat la campanya
agrícola per sobre de la salut dels seus
treballadors i treballadores. Les empreses
i ETT han relaxat el compliment de la normativa sanitària. I l’Administració no ha
posat els mitjans necessaris: han arribat
treballadors i treballadores d’altres contrades en ple confinament, ha mancat
informació sanitària i han mancat inspeccions, entre d’altres.

Campanya telemàtica “Aquí recollim aliments”
de CCOO i el Banc dels Aliments

Des del passat mes de juny, CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona ha posat en marxa una campanya totalment telemàtica, amb la col·laboració del Banc dels Aliments, amb el
nom “Aquí recollim aliments”, que, d’una manera molt senzilla,
permet la recollida de productes alimentaris sense haver de
desplaçar-se a cap local a portar-los. Simplement cal accedir

a la web bit.ly/ccoo_bancaliments i clicar al botó “Donar aliments” per accedir a un espai on apareixen llistes d’una sèrie
de productes bàsics que es poden triar per fer la donació. Un
cop s’han seleccionat els productes i la quantitat, s’accedeix a
un espai per tramitar-ne el pagament mitjançant una targeta
de crèdit. El Banc dels Aliments s’encarregarà de distribuirlos. Aquests aliments són adquirits a diferents proveïdors,
sempre contrastant-ne el preu, per obtenir la millor oferta i la
major qualitat. De manera periòdica, i en funció de les mancances puntuals de productes al seu magatzem, el Banc dels
Aliments adquireix, gràcies a la col·laboració amb campanyes
com aquesta, aliments bàsics que no aconsegueixen a través
de l’aprofitament alimentari, amb l’objectiu de distribuir-los
a la xarxa d’entitats d’ajuda social i que arribin a les persones
del nostre entorn que més ho necessiten. Ateses les característiques d’aquesta campanya, no té una duració determinada, sinó que s’estendrà durant tot l’any. Des que es va posar en
marxa, ja s’han recollit més de 380 kg d’aliments.
bit.ly/ccoo_bancaliments
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Preocupació pel futur de
l’Anoia i la conca d’Òdena
Afrontem amb molta preocupació el
futur immediat de l’Anoia i de la conca
d’Òdena. Quan encara no ens hem recuperat ni de la crisi del tèxtil del 2003 ni de
la crisi financera del 2008, la pandèmia de
la COVID-19 ha esdevingut un gran cataclisme econòmic i social que prefigura un
panorama econòmic i social complex. A
30 de juny del 2020 la població ocupada
és un 3,6 % inferior a un any enrere; els
llocs de treball, un 3,5 % menys, i les persones aturades registrades augmenten
un 30,7 % al territori i són ja un total de
9.045. Augmenta la vulnerabilitat de les
condicions materials de moltes famílies.
CCOO treballarem decididament per
crear un espai potent de concertació que
harmonitzi i coordini les diferents iniciatives existents i construir plegats una alternativa estratègica de mirada àmplia. Una

societat organitzada, crítica i participativa
és el millor contrapès en un context de
crisi greu i profunda com l’actual.
Reforçar les microempreses
El futur requereix construir les bases sòlides d’un model econòmic per a l’Anoia i
la conca orientat a la sostenibilitat, la digitalització i l’economia circular, on la indústria desenvolupi tota la potencialitat de
l’economia verda. L’ecosistema actual de
microempreses s’ha d’ajudar per guanyar
múscul, potenciant simbiosi industrial i
cooperació, i deixant enrere l’actual minifundisme empresarial. El sindicalisme
majoritari a la comarca no renunciem a
donar suport a iniciatives d’inversions
de gran format, de milers d’hectàrees de
sòl industrial. Alhora, apostem per reforçar serveis públics i polítiques sanitàries
i sociosanitàries; per reivindicar un im-

puls inversor en serveis i infraestructures
de mobilitat sostenible; per reivindicar
les aprovades, però no executades, i per
endegar un pla seriós per racionalitzar i
modernitzar una governança compartida
dels actuals polígons d’activitat econòmica, i per avançar en aquest sentit.
Participar en la construcció compartida
d’un desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu per a l’Anoia i la conca
d’Òdena és un repte colossal, però absolutament necessari.
JOSEP M. ROMERO

Bona acollida del servei d’assessorament a
persones vulnerables de CCOO del Baix Llobregat
Configurat com a ajuda, suport i orientació sobre prestacions socials, tràmits i
sol·licituds dels diferents ajuts públics, el servei d’assessorament a persones vulnerables de CCOO del Baix Llobregat també ofereix informació i assessorament en
diferents temàtiques de caràcter social, com ingrés mínim vital, renda garantida
de ciutadania, ajuts socials (assistència social urgent i banc d’aliments), consultes
i informes del SEPE, consultes sobre lloguers, sol·licitud del bo social (subministraments bàsics, aigua, gas, llum…).
Servei gratuït
Atès per sindicalistes voluntaris, de caràcter gratuït i universal, el servei va rebre un
alt nombre de persones i va quedar col·lapsat pràcticament des del primer dia en
què es va posar en marxa.
Ramón López, assessor del servei, destaca que al futur “farem el possible per reforçar informacions en matèria d’assessorament al SEPE, la Seguretat Social o certificats de prestacions socials. Allò rellevant, però, és que el servei ens mostra de
manera crua i descarnada la desigualtat creixent al Baix Llobregat i com afecta,
majoritàriament, dones i infants, que són els col·lectius que més haurien de protegir els poders públics”.
Per accedir a aquest servei gratuït, cal concertar cita prèvia, trucant al 93 377 92 92 o enviant un correu a bllapag@ccoo.cat,
perquè us atenguem al local de Cornellà de Llobregat (ctra. d’Esplugues, 68).
juliol-setembre / 2020
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El personal del Centre Sanitari del Solsonès
vol que li paguin tot el que li deuen
se’ls actualitzi el salari per no incrementar
la desigualtat salarial respecte de la resta
de sanitaris i sanitàries de Catalunya.
Silenci per resposta
Després de les primeres concentracions,
el personal del CSS no va rebre cap resposta del Consell Comarcal del Solsonès,
que és qui gestiona el centre, els dirigents
del qual no tenen cap mena de voluntat
negociadora i sí una intenció d’ignorar el
problema.
La plantilla s’ha mobilitzat per reclamar el que li deuen

Els mesos de juny i juliol, seguint la convocatòria de CCOO, els treballadors i treballadores del Centre Sanitari del Solsonès
(CSS) es van concentrar diverses vegades
a la porta de l’edifici per reclamar que se’ls
escoltés i que els paguessin tot el que els
devien.

El personal del CSS, des de l’any 2017, pateix retallades salarials respecte de la resta
de professionals sanitaris de Catalunya
que se sumen a les del 2010. Fins ara
l’única oferta ha estat un increment parcial, però el comitè d’empresa i els treballadors i treballadores el que volen és que

Davant de l’enquistament de la situació,
CCOO va proposar l’obertura d’un procés
de mediació que s’ha iniciat al mes de setembre amb tres persones diferents, tres
regidores d’ajuntaments de la comarca,
amb les quals el comitè d’empresa negociarà a partir d’ara. CCOO espera que
amb aquest canvi es pugui desencallar i
solucionar el conflicte en aquest centre
sanitari.

CCOO elabora plans de xoc al turisme
adaptats a cada territori contra els efectes
econòmics del coronavirus
A Catalunya, on el turisme té una
presència important, molts treballadors
i treballadores han patit greument les
conseqüències dels ERTO o tancament
d’empreses. L’activitat turística representava el 12 % del PIB català o el 20 % si hi
sumem sectors afins.
Per això, la Federació de Serveis de CCOO,
conscient d’aquests riscos per al turisme,
ha elaborat un document que se suma
als plans de xoc del sindicat per a la reactivació econòmica i social. Aquest dossier analitza els efectes en activitats com
el transport aeri, marítim i per carretera,
les agències de viatges i els operadors

turístics, els serveis d’allotjament entre
hotels i altres allotjaments, els serveis de
menjar i begudes, el personal de museus
i guies turístics, el comerç i altres sectors
d’oci i esports.
Pacte nacional per al turisme
CCOO de Serveis veu ara l’oportunitat de
fer un gran acord, un pacte nacional per
al turisme, per impulsar mesures que ajudin a superar la crisi, especialment amb
taules territorials de concertació vinculades a marques turístiques existents.
Per això la federació ha presentat les
seves propostes a Tarragona, Lleida, Gi-

rona i Barcelona. Cal protegir entre un
any i un any i mig el mercat de treball,
amb prestacions que arribin a les treballadores i treballadors aturats. Per als que
estan en actiu, s’han d’aplicar garanties
sanitàries per evitar contagis. També es
demanen mesures de promoció turística, per atraure clients, i impulsar mecanismes de recaptació fiscal eficaç que
millorin el model turístic i la seva sostenibilitat. I, finalment, hi ha un apunt per
al bon funcionament i la implementació d’infraestructures relacionades amb
l’activitat turística. En resum, cal protegir
les persones, preservar la salut i recuperar
l’economia.
juliol-setembre / 2020
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Vaga a Alliance
Healthcare contra
les pràctiques
antisindicals
CCOO ha denunciat que la multinacional Alliance Healthcare,
proveïdora de serveis per a la indústria farmacèutica, ha acomiadat diversos treballadors i ha anat obstruint la tasca dels seus
representants sindicals.
Per això el passat mes de juliol la plantilla es va mobilitzar davant
la planta de Polinyà, al Vallès Occidental, per exigir la readmissió immediata de les persones acomiadades i l’abandonament
d’aquestes pràctiques antisindicals.
ERTO fraudulent
Es tracta d’una empresa que any rere any reparteix bons beneficis econòmics entre el seu accionariat i que a l’inici de l’estat
d’alarma va presentar un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) per causa major. CCOO va denunciar-ho davant l’Audiència Nacional per no justificat, i després l’empresa
en va presentar un altre per causes organitzatives i productives
que el sindicat va tornar a denunciar per falta de justificació.
L’empresa realitza un servei essencial i la plantilla no ha deixat de
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Mobilitzacions contra els acomiadaments disciplinaris

treballar durant la pandèmia per fer arribar medicaments i productes sanitaris a farmàcies i hospitals, i ha teletreballat sempre
que ha pogut.
Quan CCOO va denunciar aquests ERTO, l’empresa va començar a perseguir els seus representants amb diverses pràctiques antisindicals. Parlem d’aspectes com la vulneració del
dret d’informació i consulta, i l’obstrucció de la tasca de la representació sindical, a més d’amenaces de sanció. Així mateix,
l’empresa ha fet setze acomiadaments disciplinaris per baix rendiment, sis dels quals de la planta de Polinyà i tots de persones
afiliades a CCOO. A això se suma que ha modificat substancialment les condicions de la plantilla, amb canvis de torn i rebaixa
d’incentius, sense avís previ.
CCOO d’Indústria va donar suport a les aturades que va secundar la plantilla. Alliance Healthcare ha ampliat en vuit milions
d’euros la facturació durant el confinament i no ha valorat gens
l’esforç realitzat pels seus treballadors i treballadores durant
l’emergència sanitària.
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CCOO exige la renovación de los
convenios colectivos de hostelería y
de supermercados de Catalunya
A inicios de este año 2020, desde CCOO abordábamos la negociación del convenio colectivo de hostelería con el objetivo
de poder avanzar en materias tales como el incremento salarial,
la limitación del trabajo a tiempo parcial, la limitación de las externalizaciones, las prácticas no laborales, la mejora de la conciliación de la vida personal y la laboral, la formación o las condiciones laborales de las personas con contrato fijo discontinuo.
Desde el sindicato entendemos que son cuestiones que hay que
abordar en aras de atajar la precariedad y mejorar la conciliación
de la vida laboral y la personal de las personas trabajadoras.

La crisis no puede ser una excusa
para no renovar el convenio de
supermercados, un sector con una
actividad frenética estos meses

A día de hoy, tras la situación ocasionada por la crisis de la
COVID-19, entendemos que, además de las materias antes señaladas, las prioridades deben centrarse en el mantenimiento
del empleo y en el mantenimiento de la vigencia del convenio,
debido a que este no dispone de cláusula de mantenimiento
del contenido normativo transcurrido un año desde la denuncia del mismo. Este aspecto es importante porque, debido a la
pandemia, se suspendieron todas las reuniones programadas y
no sería justo ni conveniente para ninguna de las partes que el
convenio colectivo decaiga y deje a empresas y personas trabajadoras sin convenio sectorial en Catalunya.
La otra cara de la moneda
En el caso del convenio de supermercados la situación es muy
distinta. Si bien es cierto que la crisis está dificultando el proceso
de negociación, a diferencia del sector de hostelería, las empresas han tenido una actividad frenética durante las primeras semanas de la pandemia, de modo que se ha evidenciado como
actividad esencial la desarrollada por las personas trabajadoras
en este sector. Por este motivo, entendemos que la crisis no
puede ser la excusa para no afrontar la subida salarial, el salario
mínimo de convenio de 14.000 euros en todas las provincias, la
reducción de jornada, el exceso de contratos a tiempo parcial o
la mejora de la conciliación, entre otras cosas, ya que las cifras
de facturación y ventas en todas las empresas incluidas en el
ámbito del convenio están siendo muy positivas.
Desde CCOO pensamos que hay materias que, debido a la actual situación, deberíamos poder abordar en ambos convenios,
como el teletrabajo, la salud laboral o el registro de la jornada, ya
que durante los últimos meses se ha evidenciado la necesidad
de regularlas. ESTEBAN SANABRIA GARNICA

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.
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Festa del Treball Digne 2020 en línia
El dissabte 3 d’octubre ha tingut lloc
una nova edició de la Festa del Treball Digne de CCOO de Catalunya, en
aquesta ocasió, marcada per la situació
d’alerta sanitària de la pandèmia del
coronavirus. Per això s’han habilitat una
sèrie d’espais a la seu del sindicat a Barcelona i s’ha generat una retransmissió
per Internet.

Un dels moments estelars de la Festa
va ser l’actuació de Mayte Martín amb
l’espectacle Al cantar a Manuel

Amb un fil conductor de suport a la
cultura, la festa ha proposat poesia,
actuacions musicals, entrega del Premi
Aurora Gómez o parlaments sindicals.
Aquest 2020, la programació incloïa,
entre d’altres, Radio Vintage Club (versions), Sandra Bautista (cantautora
guanyadora del Sona9 2018), Mayte
Martín (amb l’espectacle Al cantar a
Manuel) o Dani Flaco (actuació gràcies al conveni de col·laboració amb

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que dona continuïtat a la festa de
CCOO a aquesta localitat per a properes
edicions).
Samarreta de suport a la cultura
Com altres vegades, s’ha ideat un bo
d’ajut de 6 euros bescanviable per una
samarreta amb el lema “Cultura és treball” per recaptar fons per pagar tots els
professionals del sector que participen
a la festa.
Cada any, aquest esdeveniment és un
punt de trobada per a la gent de CCOO,
i s’ha volgut mantenir malgrat el coronavirus, tot esperant que en el futur
puguem celebrar més festes i reivindicacions sense aquests condicionants
de distància física als quals obliga la
COVID-19.

Commemoració de la
Diada Nacional sota
les restriccions de la
COVID-19
Enguany, CCOO ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya, 11
de Setembre, en una modalitat incerta a causa de les restriccions sanitàries i de distància física que es deriven de la pandèmia del coronavirus causant de la COVID-19.
Entre els actes commemoratius hi havia una sessió del Seminari
Salvador Seguí de la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya. El dia 9 de setembre, amb el títol “Per una reconstrucció
nacional i social al servei de les persones”, es va fer una xerrada
retransmesa per Internet, amb possibilitat de fer preguntes en
directe des del xat de YouTube.
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A l’acte van intervenir Dolors Llobet, secretària d’Atenció a
l’Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció; Michela Albarello,
secretària d’Internacional i Cooperació; Ramón González, membre del Seminari Salvador Seguí i secretari general de la Federació de Serveis, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya. Així mateix, s’hi va presentar el document elaborat
pel seminari.
En aquestes dates, doncs, el sindicat reflexiona sobre la importància de situar primer les persones, apostant pel reforç dels serveis públics i pel treball digne. CCOO parla de construir un nou
model econòmic amb diàleg social i defensa un nou finançament i una fiscalitat més justos, i tanca el document expressant
el desig d’una solució dialogada al conflicte polític entre l’Estat
i Catalunya.

MACEDÒNIA

LA FRASE
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John Maynard Keynes (Cambridge, Regne Unit, 1883 - Firle, Regne Unit, 1946) va ser un economista
britànic i és considerat un dels més influents del segle xx en aquesta matèria. Les seves tesis han tornat a
estar molt presents en la crisi del coronavirus.

Com cada any, aquesta tardor torna
l’Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas, i ho farà a l’edifici de Via Laietana, a
Barcelona. Si bé la crisi sanitària ha fet modificar protocols i capacitats, hem adaptat
l’escola perquè es pugui gaudir de manera segura.
Recordem que l’escola és un espai de coneixença, intercanvi i aprenentatge per a
la gent jove. És per això que, excepcionalment, n’hem reduït la durada a un dia i
tindrà un format semipresencial, amb una
assistència física limitada i un espai virtual
en el qual es podrà participar i gaudir en
directe de les sessions. La joventut viu un
context de crisi i precarietat exacerbat
per les conseqüències de la pandèmia
i és per aquest motiu que tractarem temàtiques d’actualitat i quines eines tenim
al nostre abast per fer-hi front. No us la
podeu perdre! IRENE ÓRTIZ

SEGIS

Èxit de la
campanya
de recollida
de material
escolar

La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) de CCOO
ha tancat amb èxit la vuitena campanya
de recollida de material escolar, que portava per lema “S’ha de garantir a totes les
nenes i a tots els nens l’oportunitat de
desenvolupar els seus estudis amb dignitat i igualtat”.
La campanya ha coincidit amb una situació molt complicada a causa de la crisi pel
coronavirus, fet que ha provocat un increment important de famílies en situació de
pobresa, de precarietat i d’exclusió social.
La Xarxa Acció Solidària considera que
aquest any és excepcional i reclama una
resposta a la crisi amb més inversió pública i més solidaritat popular i obrera. La
crisi pel coronavirus ha demostrat la fragilitat del nostre model de benestar social,
entre d’altres, per la manca de recursos al
sistema educatiu i per la falta d’innovació
digital per assegurar realment una escola
inclusiva.

PRECARIETAT

Escola
de Joves
Sindicalistes

SOLIDARITAT

FORMACIÓ

“Els principals inconvenients de la societat econòmica en què vivim són la seva
incapacitat per procurar la plena ocupació i la seva arbitrària i desigual distribució
de la riquesa i els ingressos.”

CCOO
comença
un projecte
formatiu
adreçat a riders

CCOO de Catalunya comença un projecte
formatiu adreçat a treballadors i treballadores de plataformes digitals de repartiment a
domicili (Glovo, Uber Eats, Deliveroo, Shargo) amb el qual es donarà formació sobre
drets laborals, normativa i seguretat viària,
salut laboral i reparació i manteniment de
bicicletes. El projecte ha començat amb una
enquesta a aquest col·lectiu de treballadors i
treballadores per tal d’adequar l’activitat formativa a les seves necessitats i obligacions.
Des de CCOO de Catalunya volem avançar
en l’organització d’aquests treballadors i treballadores, ajudant-los a conèixer els seus
drets laborals i contribuint a reduir la sinistralitat laboral en un
sector en el qual tenen molts
accidents al carrer com a conseqüència del cansament,
el desconeixement de la
normativa viària, les moltes
hores treballades pedalejant i l’estrès.

Alfons López & Pepe Gálvez
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