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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

CCOO de Catalunya posa un munt de deures al
nou Govern de Catalunya
Les difícils negociacions per a unes pensions
públiques de qualitat
CCOO commemora el 8-M amb el lema “Som
dones, som essencials”

Tot a punt per a la celebració
del 12è Congrés de CCOO
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Renovem la
lluita obrera

Aquest és l’últim exemplar de la lluita obrera que rebreu en aquest format.
A hores d’ara, la informació que trobeu en la lluita obrera té grans valors:
una credibilitat sòlida i la fidelitat a la vida de la classe treballadora. Té,
però, un problema, i és que ja no és notícia. La informació flueix ara per
molts mitjans i normalment la trobeu molt abans en els vostres telèfons
mòbils.
També té un altre problema: un cost alt en distribució i en paper. Ens proposem fer comunicació en termes econòmics i en termes ecològics.
Per solucionar-los ens proposem dos canvis.

El sector de la recerca de Catalunya tindrà conveni
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Acord històric per constituir el primer conveni
català d’atenció a la gent gran

D’una banda, la renovació del butlletí lluita digital, que s’allotjarà en el web
del sindicat i que adoptarà la forma de mitjà total, amb textos, fotografies,
vídeos, àudios, directes… Tota la vida del sindicat en temps real, quan és
notícia.
De l’altra, la renovació de la lluita obrera en paper vol compartir amb tota
l’afiliació de CCOO de Catalunya l’anàlisi de la realitat, les interpretacions
de les successions de fets, l’aprofundiment en les històries. Vol més pensament i més valors. Pensem en reportatges que ens permetin transitar
de la vivència a la comprensió i el coneixement, i del coneixement compartit a la proposta construïda col·lectivament. Volem una revista anual
de gran qualitat, que conservi la credibilitat com a patrimoni i la fidelitat
a la vida de la classe treballadora com a motor. Volem una revista amb
vocació de col·leccionable, amb tanta personalitat gràfica com editorial.
Una revista pensada per a l’afiliació de CCOO i que pugui, alhora, interessar altres públics.
El pròxim número del la lluita obrera en paper us arribarà ja l’any que ve.
El 2022 farà cinquanta anys de la primera impressió en la clandestinitat
d’aquesta publicació. Serà una bona manera de celebrar-ne l’aniversari i
de donar-hi un impuls per a una llarga vida. El nou lluita digital ha de començar a funcionar a partir del 12è Congrés. MONTSE ROS

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

POLÍTICA

3

Cal un govern per a una reconstrucció
social i nacional de Catalunya
Fa més d’un any que el president Torra
va donar per esgotada tant la legislatura com el seu Govern, just abans
d’esclatar la crisi sanitària que ha canviat l’ordre de les prioritats del país.
Un govern dividit, amb un president inhabilitat, que ha fet front a la pandèmia amb
fortes tensions internes que han portat a
confusió massa vegades la ciutadania,
atesa la falta de cohesió i de coherència
en bastantes de les decisions que han
estat obligats a prendre per salvar vides i
per pal·liar l’impacte negatiu dels efectes
econòmics i socials per a la societat catalana. Una societat que ha vist com s’han
produït milers de tancaments d’empreses
i cessaments d’activitats d’autònoms, i
com l’atur supera el mig milió de persones, entre d’altres. Tot un cúmul de coses
que han suposat un increment de les desigualtats i la pobresa (més d’un 24 % dels
catalans i catalanes viuen per sota del llindar de la pobresa).
Finalment, les eleccions es van convocar
per al 14 de febrer, una data que posteriorment va ser qüestionada per una majoria parlamentària, que en demanava
l’ajornament adduint riscos a causa de la
COVID. El TSJC va dictar que les eleccions
s’havien de fer i, finalment, el 14-F es va
votar. Ara podem dir, mirant els indicadors
de contagis, que CCOO teníem raó quan
defensàvem que les eleccions s’havien de
celebrar, ja que la jornada electoral no ha
estat una font de contagis. En aquest sentit, cal reconèixer la gran feina feta per part
dels responsables i dels treballadors i treballadores públics, així com de tota la ciutadania que va participar a les meses electorals.
Les propostes de CCOO
El sindicat vam presentar als partits
d’esquerres les nostres propostes per a
la reconstrucció social i nacional del país.
Una proposta que enforteix els serveis
públics a fi de millorar els drets de ciutadania, que han demostrat ser essencials al
llarg d’aquests mesos. I és que cal un nou

Volem un govern efectiu aviat, que impulsi els
pressupostos del 2021 al més ràpidament possible,
que faci front a la crisi i que impulsi un pacte per a la
reconstrucció social i nacional de Catalunya
model de gestió del sistema de residències de gent gran i dependència, més recursos per al sistema de salut, l’increment
de la despesa en educació i el reforç del
paper dels serveis socials.
Una proposta que protegeix les persones davant la crisi, però que projecta una
recuperació econòmica en un marc de
canvi de model productiu més sostenible
i que millora les condicions del mercat laboral per erradicar la precarietat que s’ha
instal·lat en el món del treball a Catalunya
i que campa de manera perillosa.
Per un marc de diàleg polític
La nostra proposta construeix els ponts
dels consensos i aposta per un marc de
diàleg polític i una forta estructura i cultura de la concertació social amb sindicats
i patronals.
La participació ha tingut els nivells més
alts d’abstenció de la història recent. El
PSC va guanyar en vots, però els partits
independentistes sumaven el 51 % dels
vots, amb una forta pujada de la CUP. Cal
destacar la patacada de C’s i la forta entrada de Vox al Parlament, conjuntament
amb la caiguda del PP. En Comú Podem

manté el seu resultat, tot i que partia
d’unes expectatives més negatives.
Ara s’ha de conformar govern. Sembla
que malgrat que les esquerres han obtingut una majoria parlamentària molt
àmplia, no serà possible un acord entre
elles: les coordenades nacionals estableixen prioritats i propicien la possibilitat de
repetir fórmula de govern, amb el dubte
de la incorporació de la CUP.
CCOO de Catalunya volem un govern
efectiu aviat, que impulsi els pressupostos
del 2021 al més ràpidament possible, que
faci front a la crisi i que impulsi un pacte
per a la reconstrucció social i nacional de
Catalunya. Construir un fort escut social
és, a més de just i necessari, la millor eina
per aixecar un mur contra la ultradreta,
que representa onze escons al Parlament
i que voldrà intoxicar la política catalana.
CCOO tenim propostes i compromís pel
que fa a la seva implementació, capacitat
de concertació i la força de la representació majoritària de la classe treballadora
catalana. Ara és el moment de reforçar els
drets de totes les persones.
JAVIER PACHECO
gener-març / 2021
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CCOO de Catalunya posa un
munt de deures al nou Govern
de Catalunya
CCOO de Catalunya ha posat deures, i molts, al nou Govern
de Catalunya sorgit de les eleccions del 14 de febrer. Poc
abans dels comicis el sindicat va presentar un document
amb 255 propostes, recollides en set eixos, que portava per
títol Propostes de CCOO de Catalunya per a la reconstrucció
social i nacional de Catalunya.
El fil conductor del document té com a guió les conseqüències
de la pandèmia del coronavirus en la vida de la gent, els reptes
que es presenten i les dificultats per tirar endavant per a centenars de milers de catalans i catalanes. El context polític també
té molt a veure amb aquest fil conductor del document, en què
el sindicat reclama un govern que governi i un parlament que
legisli per donar sortida a la situació de crisi econòmica, social
i de pobresa. I, sobretot, perquè utilitzin correctament les aportacions econòmiques de la Unió Europea, ara que per fi destina
recursos públics per fer front als problemes d’aquesta crisi, a diferència del 2008, quan l’austeritat va ser la recepta utilitzada,
amb conseqüències nefastes per a la gent treballadora.
El sindicat parla de reforçar els serveis públics essencials per a la
ciutadania, amb més recursos econòmics i humans i amb millores de vida i de treball per a la gent que fa funcionar aquests serveis en benefici de la societat. Parlem d’una reforma fiscal amb
una fiscalitat més justa que aporti recursos per a uns serveis públics de qualitat. Parlem de més treball digne i de més participació dels treballadors i treballadores en les decisions empresarials,
per a la qual cosa cal un canvi en la normativa laboral. Parlem
d’un impuls de la llei de participació institucional, amb més pes i
protagonisme de les institucions catalanes, com els sindicats de
classe majoritaris, amb l’objectiu de lluitar contra la precarietat
i la incertesa. Parlem d’un canvi de model econòmic i productiu —amb polítiques industrials potents i una aposta clara per
la digitalització, la transformació i la transició justa davant el canvi climàtic—, i de no abandonar la gent en el camí dels canvis.
Parlem de més autogovern per a Catalunya, amb més llibertats
i més democràcia, que torni a legitimar les nostres institucions,
molt malmeses en els darrers anys. I parlem d’una crida al diàleg i
als acords polítics, i als consensos per donar sortida als conflictes
entre Catalunya i l’Estat espanyol, a fi de donar solució ràpida a la
situació dels polítics i activistes catalans empresonats.
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Set eixos per a la reconstrucció de Catalunya
Set eixos acullen les 255 propostes del sindicat. El primer bloc se
centra en el treball digne, la democràcia econòmica i la igualtat
d’oportunitats. CCOO reclama mesures de control polític i social
de l’economia, amb l’impuls d’infraestructures estratègiques i
l’entrada de la democràcia a les empreses, on els treballadors i
treballadores també participin en les decisions. Aquest bloc parla d’ocupació de qualitat, de la lluita contra la precarietat, de les
polítiques actives d’ocupació i d’igualtat.
El segon bloc se centra en la industrialització, la digitalització i
el canvi de model productiu, en què es demana un impuls del
Pacte nacional per a la indústria o la creació d’una agència de
transformació digital i per a la transició ecològica. CCOO demana

El contingut del document és, per
a CCOO de Catalunya, la columna
vertebral d’una societat catalana
millor i més cohesionada

POLÍTICA

Reclamem un govern que
governi i un parlament que
legisli per donar sortida a la
situació de crisi econòmica,
social i de pobresa

també un pla de xoc per al turisme i l’hostaleria, acompanyat
d’un canvi de model turístic al nostre país, que potenciï el turisme de qualitat i activitats com el lleure i l’oci o el turisme de
proximitat.
La sostenibilitat i un pacte davant el canvi climàtic conformen
el tercer bloc, en el qual les energies renovables tenen un paper molt rellevant. La transformació i l’adaptació d’edificis, la
mobilitat, la potenciació del transport públic i un pla de polígons de Catalunya formen part de les demandes estratègiques
del sindicat.
El quart bloc parla d’igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació per opció o identitat sexual. El sindicat recorda la responsabilitat de l’Administració en l’impuls dels plans d’igualtat i
en la lluita contra la bretxa salarial i la violència masclista. El document també recull la petició de més recursos per a la xarxa
pública d’atenció integral del col·lectiu LGTBI.
Serveis públics i fiscalitat justa
Els serveis públics, els drets socials i una fiscalitat contra les
desigualtats defineixen el cinquè bloc del document. Es parla
d’enfortir el sistema de salut de Catalunya, l’atenció primària,
l’ICS, però també el sector de residències i la dependència, en
el qual es demana la creació d’un institut de dependència de
Catalunya amb l’objectiu de professionalitzar molt més el sector.
Es demana una fiscalitat que augmenti el tipus màxim de l’IRPF,
que consolidi l’impost de successions i que lluiti contra el frau
fiscal. Cal reforçar els drets de ciutadania, també en àmbits com
la immigració i l’habitatge, augmentar l’índex de renda de suficiència de Catalunya i impulsar la renda garantida de ciutadania.
L’educació, la cultura i l’esport, en què s’inclou l’aposta per una
FP inclusiva i de qualitat, omplen el sisè eix. I el setè se centra en
la idea d’un país cohesionat al voltant del diàleg, la llibertat i la
democràcia, recuperant el consens institucional i on l’ètica i la
lluita contra la corrupció siguin factors clau.
Podeu trobar el document sencer al web de CCOO de Catalunya. El seu contingut és, per a CCOO de Catalunya, la columna
vertebral d’una societat catalana millor i més cohesionada.
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Pla d’actuació de
joventut específic
per al 2021
El Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat) concreta quins són els objectius, a curt i a mitjà termini, i les
prioritats en matèria de joventut. Per tant, el PNJCat ha de
donar resposta a les demandes i a les necessitats de les
persones més joves, i proporcionar-los eines perquè, finalment, aconsegueixin la seva emancipació i autonomia
plena.
Del PNJCat, se’n deriva el Pla d’actuació de polítiques de
joventut (PAPJ), que forma part del projecte de govern.
Tots dos, però, van perdre la vigència el 2020.
Tenint en compte la situació de crisi sanitària i les conseqüències que està comportant, es va consensuar portar a
terme el Pla d’actuació de joventut 2021, que respon a uns
objectius i a unes mesures concretes per fer front a les necessitats i a les situacions diverses que afecten la joventut,
fruit de la COVID-19. La creació del pla es va encabir en un
procés de participació extens, en el qual els sindicats hem
estat presents mitjançant la Taula del PNJCat.
En resum, al Pla d’actuació juvenil s’hi situen cinc eixos
prioritaris, dins dels quals hi ha definides vint-i-cinc línies
estratègiques que agrupen cent quatre objectius. El primer eix, anomenat “Drets de les persones joves”, fa èmfasi
a garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a una vida digna, per això situa com a línies d’actuació l’èxit i la millora del
sistema educatiu, l’ocupació digna i el dret a l’habitatge, a
la cultura i a la participació. El segon eix és el d’“Inclusió
social de totes les persones joves”, en el qual s’aposta per
la igualtat de gènere, la interculturalitat i l’equilibri territorial. Un altre eix és el de “Connexió i transformació digital”,
que té com a prioritat trobar canals de comunicació amb
les persones més joves, així com la reducció de la bretxa
digital i la informació en drets i competències digitals. “Bé
comú i justícia climàtica” és l’eix que vol transformar el model productiu, reproductiu i de cures. També aposta per la
sostenibilitat i el consum responsable, promocionant tant
infraestructures eficients com societats i comunitats sostenibles i inclusives. Finalment, trobem l’eix “Res publica
juvenil”, que vetlla perquè el pla es pugui desplegar arreu
del territori per continuar generant coneixements en matèria de joventut i cercar interlocutors internacionals per
cooperar en temes juvenils.
IRENE ORTIZ
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ENTREVISTA · ELVIRA LINDO

“Se debe producir una
renovación en la edad
de las personas que
gestionan los ámbitos de
influencia del país”
ELVIRA LINDO es escritora.
Has participado en el libro
Conciencia de clase, historias de
Comisiones Obreras con un relato
sobre una histórica luchadora, Petra
Cuevas. Tu vinculación con CCOO
viene de lejos y recuerdas que el
padre de Manolito Gafotas es afiliado
a Comisiones.
¡Afiliado de honor! Manolito ya pertenece
a la cultura popular, pero en ese momento no era habitual un libro para niños que
tuviera un trasfondo social tan grande
y que hablara de la falta de dinero, de la
crisis de la familia, de las letras del camión
que había que pagar. En el libro, el padre
de Manolito era afiliado a Comisiones,
y con el paso del tiempo, en un acto del
sindicato, me dieron el carné de afiliado
de honor para él. Me pareció maravilloso
hacer realidad un personaje de ficción.
Recientemente, Unai Sordo hizo un planteamiento muy acertado. En su opinión, la
derecha ha sabido cómo contar su propia
historia y sus hazañas a través de historias
personales. Así fue cómo Estados Unidos
creó su propaganda sutil, echando mano
del cine y de la literatura, y cómo nosotros
asumimos esa cultura con un envoltorio
muy atractivo y que ha acabado formando
parte de nuestra cultura y memoria. Unai
decía que a la lucha sindical le faltaba eso,
ya que se pensaba que las historias del
sindicato debían ser más serias, con base
histórica, más contundentes… Con el
tiempo se ha asistido al olvido de luchas
fundamentales, historias individuales que
conforman la historia con mayúsculas.
Por un lado, está la historia que escriben
profesionales y expertos, pero, por otro,
están las mil historias de personas que
fueron sacudidas por los acontecimientos. Si nos falta eso, significa que hay una
deuda y una falta de información sobre lo
que pasó. No podemos obviar, como se ha
obviado en España, la historia individual
de las personas, de los individuos, de las
gener-març / 2021

mujeres. Yo conocía muchas de esas personas, ya que vivía en un barrio de nueva
creación en los años sesenta, con mucha
inmigración interior y muy politizado. Ahí
encontrabas las asociaciones de vecinos,
los centros de trabajo y los partidos políticos, con preeminencia del Partido Comunista. Mi educación política fue muy
callejera y muy ligada a la movilización de
los barrios. Siempre tuve un especial interés por las movilizaciones concretas, como
la movilización por la subida del precio del
pan. Ahí entra en juego Comisiones. Mi relación era ideológica, pero había también
una cercanía física, ya que trabajaba al lado
del sindicato. Entré en la radio a principios
de los ochenta y celebrábamos muchas
cosas —el 1 de Mayo, el 14 de Abril…—,
con una gran libertad de acción. Ahora
parece que todo tiene una gran relevancia
y hay que dar explicaciones por todo. Ese
momento de la radio pública fue bastante
libre. Y en una de esas efemérides apareció Petra Cuevas, que nos mandó CCOO
en tanto que una de sus luchadoras más
emblemáticas. Empezaba la conciencia de
que las mujeres habían sido olvidadas.
De hecho, tienes un interés
especial en explicar la vida de
personas que te han aportado
muchas cosas, como es el caso de tus
padres en tu última novela, A corazón
abierto.
El caso de Petra Cuevas coincide con mis
padres en que fueron personas muy anónimas dentro de la historia del país y para
la izquierda también. Para los jóvenes con
conciencia política en los años setenta y
ochenta la épica la protagonizaban gente que se había ido al exilio o que había
luchado en la Guerra Civil. Les veíamos
con enjundia para protagonizar historias
a la altura de la lucha antifranquista y de
la Guerra Civil. Petra Cuevas fue una luchadora del principio al fin de su vida y vivió

ciento cuatro años, pero nunca dejó de
tener una vida anónima. Tal vez por no ser
intelectual o por pertenecer a la lucha sindical de base o por ser mujer también. Las
primeras heroínas fueron las viudas de los
asesinados. Sin duda, había muchas historias por contar, como el paso de todas esas
mujeres por la cárcel. Se obvió la parte femenina e íntima, que es muy importante
en la lucha de las mujeres, porque no solo
estaba el compromiso político por el que
estaban en la cárcel, sino también todo lo
que les sucedía allí: entraban embarazadas
o con niños, soportaban el maltrato que
se daba a los recién nacidos de las presas,
entre muchas otras cosas. Todo eso, que
está cubierto por el adjetivo de lo íntimo y
doméstico de las mujeres, ahora sabemos
que es parte de la historia y que no puede
obviarse en la lucha política. Mis padres,
como muchos otros, se educaron bajo la
moral de la Iglesia católica y bajo una dictadura, y con la llegada de las libertades a
España se pusieron al día de una manera
ciertamente asombrosa.
¿Ha cambiado mucho la sociedad
respecto de la que vivieron nuestros
padres o Petra? Parece que lo
colectivo está dejando paso a un
individualismo muy marcado y
tóxico. Y la pandemia no ayuda.
Personas como Petra Cuevas no hubieran
sobrevivido sin una conciencia de lo colectivo. Fue demasiado dolor el que sufrieron.
Por mucho que sea una persona con una
gran conciencia de clase, por mucho que
haya luchado en la retaguardia en la guerra, el hecho de que una mujer sea llevada
a la comisaría o a la cárcel, sea torturada
o pierda una niña de nueve meses es tan
terrorífico que, si no tienes una conciencia
de que aquello por lo que has luchado ha
merecido la pena a pesar de perder la batalla, entonces es insoportable. De manera
individual es más difícil sobrevivir que esa
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generación que tuvo una gran conciencia de pertenecer a un colectivo que se
convertía en su familia, en sus hermanos
y hermanas. Las presas contaban cómo se
ayudaban entre ellas, con los niños, con
las enfermedades y la desesperación, la locura que padecían algunas de ellas por la
pérdida de sus hijos. Si no tienes el amparo de camaradas, compañeras, hermanas,
amigas…, como les quieras llamar, es muy
difícil sobrevivir. Y eso te obliga a un intercambio de deberes y derechos. Te obliga a tener conciencia del prójimo, de las
necesidades de los demás. Eso está muy
arraigado en aquella generación, por eso
es tan dura. Hoy nos encontramos en un
momento muy difícil. Estamos en nuestras
burbujas y con muchas dificultades para
saber cómo podemos establecer lazos
con otras personas. Hay una necesidad social de volver a establecer esos lazos y la
gente se pregunta, ¿cómo se hace?
El 8 de Marzo ha estado marcado
por el virus y una campaña contra el
feminismo y los derechos, no solo de
las mujeres sino también de muchos
colectivos discriminados. ¿Estamos
ante una involución de derechos?
Nunca ha habido avance en los derechos
sin reacción, no es posible. En los últimos
años hubo una efervescencia en todo lo
que se refería a la mujer que facilitaba un
camino hacia lo social. Cuando se habían
apagado ciertas movilizaciones sociales y
eran menos populares de lo que lo fueron
en los años setenta y ochenta, de repente
aparece un movimiento no partidista, un
activismo en el que está la reivindicación
de la mujer, pero que también incluye
una reivindicación social y que respaldan
muchos hombres. Las manifestaciones del
8 de Marzo eran como estar viviendo un
Primero de Mayo, una gran festividad del
activismo y la reivindicación. El miedo de
algunos se basa en decir que una cosa es
que las mujeres reivindiquen sus derechos
y otra que quieran tener un protagonismo excesivo en la vida política. Y existe
el miedo a que a través del feminismo se
reinicie una vida política en la calle que se
había perdido. Existe una involución de
derechos y presentar el feminismo como
una de las lacras de la última década es
común en casi todos los movimientos de
derechas de todo el mundo. Habría que
reflexionar sobre ello, ya que no solo es
el lenguaje de Vox, es el lenguaje de cualquier movimiento de derechas.
Ante todo lo que estamos viviendo
desde el punto de vista político, social, económico y judicial, ¿crees que
faltaría una revisión de nuestras instituciones democráticas?
La gente tiene que creer en las institucio-

nes. Es una manera de que los ciudadanos
se sientan más seguros. Un país debe tener unas instituciones con unos mínimos
de credibilidad para que la sociedad pueda creer en ellas. Para comenzar creo que
se debe producir una renovación en la
edad de las personas que las gestionan.
Eso es fundamental. La gente que dirige
España en todos los ámbitos de influencia
—el político, el financiero, el de los medios…— es la gente que lleva dirigiendo
el país desde la Transición. Hay una especie de trauma en esa generación que hace
muchos años que tiene el poder y que no
lo quiere soltar de ninguna manera. Yo
también pienso mucho en qué momento
de mi vida dejaré de escribir habitualmente en el periódico, y eso no debería ser vivido de manera traumática. Esa generación
ha creado una mitología en torno a su juventud, a su participación en la llegada de
las libertades a España, y los sigues viendo
con mucho poder de influencia y taponando la llegada de gente más joven. Eso
sucede en el ámbito político, pero también en las instituciones, en los centros de
trabajo, en las empresas… Esto conlleva
un país menos dinámico y con una mirada
caduca. Necesitamos una generación que
tome el relevo. Esa de treinta y tantos, tan
castigada en todos los sectores de trabajo. Les estamos condenando a ser nadie,
y eso es increíble, necesitamos que se
equivoquen. Estos que todavía taponan la
llegada de los jóvenes al poder se equivocaron mucho. Da la impresión que tienen
el secreto de cómo funcionan las cosas,
aunque podemos hacer una lista de todas aquellas cosas en que se equivocaron.
Para aprender, tienes que entrar a trabajar
y aprender equivocándote. No solo faltan
mujeres en tal o cual empresa, sino que en
general faltan jóvenes, faltan personas que
tengan su propia manera de analizar las
cosas y entiendan mejor la situación. No
quiero decir que se tenga que expulsar a
la gente mayor, pero sí cambiar a la gente
que ha mandado desde hace muchísimos
años.
Hablemos de cultura y de cómo
está sufriendo el sector en esta
pandemia. ¿Se podrían haber tomado
otras medidas para que el sector no
hubiera sufrido un golpe tan duro?
Los diferentes sectores que componen el
sector cultural han sufrido de diferentes
maneras. El libro ha sufrido menos. Las librerías han perdido y lo tienen difícil para
competir con Amazon, pero fueron muy
dinámicas y están teniendo una renovación muy importante, y han removido la
conciencia ciudadana de ir a nuestro negocio de proximidad, a nuestros libreros, a
nuestras tiendas del barrio. El teatro sí que
ha sufrido mucho, en Madrid han sobre-
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vivido aquellos que han tenido soporte
público. El cine estaba en plena transformación, mucha gente había dejado de
ir al cine a causa de las plataformas y ha
recibido el último mazazo. Si no queremos
perder los cines, debe haber un apoyo
público. Y seguramente la que más ha
sufrido en este tiempo ha sido la música.
Los músicos, ante la caída de ventas de
discos, habían centrado sus ingresos en
las actuaciones en directo, y eso tiene mucho que ver con el amontonamiento de
la gente. Sin duda, se ha reaccionado de
forma lenta, aunque ahora con los nuevos
presupuestos parece que se facilitará el
apoyo a las instituciones culturales. Tiene
que haber una conciencia por parte del
Gobierno de que en un escenario de crisis
económica que va a durar en el tiempo la
cultura debe recibir apoyo para que no se
muera y que las mismas personas que hacen cultura también puedan definir el país
en el que queremos vivir.
En general, la clase trabajadora
está sufriendo una crisis económica y
social de gran dimensión. Lo vemos
en la juventud, con cifras de paro y
falta de expectativas realmente
alarmantes. ¿Nos pueden servir las
enseñanzas de aquellos que también
lo pasaron muy mal en otras épocas?
Sus vidas siempre nos sirven de ejemplo.
Son personas que se sobrepusieron a
muchas dificultades. Cuando Marcelino
Camacho sabía que le iban a detener en
algún momento, se compró un piso con
su mujer en Carabanchel para estar más
cerca de la cárcel. No se puede tener una
actitud más vital y de lucha permanente.
Los jóvenes de ahora deben conocer esas
dificultades que pasaron sus abuelos y bisabuelos, pero nosotros también tenemos
que reconocer la importancia que tienen
sus problemas ahora, que son muy concretos. Hay que escuchar sus necesidades.
Han sido niños muy bien criados por nosotros, con muchas expectativas, les hemos
puesto el mundo delante de ellos y no han
encontrado la tierra prometida que pensábamos que tendrían. Ahora hay que poner
el foco en esta juventud, que tiene trabajos precarios, son falsos autónomos, con
sueldos de miseria, con una presión fiscal
muy grande, sin posibilidad de acceder a
una vivienda de alquiler, sin poder plantearse tener hijos. O atendemos a esta generación bien preparada con oficios, con
estudios, o la condenamos. Como madre
de esa generación estoy alarmada. Tenemos que mejorar su vida, y aunque los jóvenes ya han asumido que no van a vivir
como vivieron sus padres, por lo menos
tendrán que vivir dignamente. Y el mundo
sindical debe estar más cerca de ellos.
EMIILI REY
gener-març / 2021

8

OCUPACIÓ

L’augment de l’atur i la
precarietat fa urgent treballar
per la recuperació
Les dades de l’atur registrat del febrer ens
traslladen els estralls d’aquest any de pandèmia en el món del treball. Ara tenim
117.076 persones més registrades a l’atur,
que representen un increment en un any
del 29,62 %, però que arriba al 44 % en el
cas de les persones immigrants. La contracció que es fa en el món del treball es
concentra en sectors com l’hostaleria, el
lleure o el comerç, amb molta ocupació
temporal i precària, que és la primera que
es destrueix quan l’economia comença a
trontollar. Ara bé, entre les 512.290 persones que busquen una feina hi ha també
moltes que s’incorporen per primera vegada al mercat de treball, entre les quals persones menors de vint-i-cinc anys, que han
vist augmentar l’atur registrat en un 43 %,
fins a situar-se en una taxa del 38,14 %. Són
les pitjors dades des del març del 2014 pel
que fa al jovent, i des del gener del 2016,
pel que fa al conjunt de la població.
Empreses i llocs de treball en perill
La situació és, però, encara més delicada
si tenim en compte el nombre de persones en situació d’expedient de regulació
temporal d’ocupació, amb la seva relació
laboral suspesa i amb empreses en una
situació molt precària, especialment les
petites i mitjanes. Quan una de cada dues
empreses pateix tensions de tresoreria, una
de cada cinc voreja la insolvència i un 10 %
són inviables, les polítiques de recuperació
es fan inajornables. La clau és el lideratge
públic de la represa, que requereix polítiques d’estímul que recuperin la confiança i
activin el consum de les llars i les inversions
en el teixit productiu. Aquest és l’objectiu
del programa que coneixem com a Next
Generation, que està previst que injecti
a les economies europees 750.000 milions d’euros els propers sis anys. Malauradament, no és segur que aquests fons
s’activin abans del segon semestre, quan
en alguns casos ja pot ser massa tard.
gener-març / 2021

El programa Next Generation injectarà 750.000 milions
a les economies europees en els propers sis anys, però,
malauradament, aquests diners poden arribar massa tard
en alguns casos
La prioritat és, en tot cas, l’actualització del marc pressupostari català des d’un consens
de país i aprofitant el marc d’endeutament ampliat (fins al 2,2 %), que pot facilitar a curt
termini una injecció de 5.000 milions per estendre la protecció social i el suport i la inversió en el nostre teixit productiu. Més enllà, s’ha d’avançar en la preparació del terreny
per als programes europeus. En aquest punt, la recent presentació de vint-i-set projectes emblemàtics que haurien de mobilitzar fins a 41.000 milions d’euros, sota l’epígraf
Next Generation Catalonia, suposa un avenç important, però també presenta alguns
dèficits significatius. El primer és la manca de participació dels sindicats en la selecció
dels projectes. El segon, que no especifica la inversió privada que ha de mobilitzar la inversió pública ni tampoc el retorn previst. Finalment, cap dels projectes situa objectius
específics pel que fa a l’ocupació de qualitat que hauria de generar.
Apostar per sectors de futur
El ventall de projectes presentat sembla adreçat a sectors d’alt valor afegit i amb professionals altament especialitzats, que són importants per recuperar múscul exportador,
però que difícilment poden ajudar a fer front al principal flagell que ens deixa la pandèmia: l’atur i la precarietat. La recuperació exigeix inevitablement el treball de qualitat i la
millora de les rendes salarials per activar consum i demanda. Si bé en aquests moments
els sectors més afeblits semblen prou clars, la prioritat a escala de país hauria de ser
l’aposta per uns sectors de futur on s’adrecin les inversions per generar ocupació estable i d’alt valor afegit. Si es comencés per definir aquest horitzó, es podria avançar en les
polítiques d’ocupació i de formació necessàries per facilitar la mobilitat de les persones
treballadores i una transformació inclusiva del teixit productiu. Si els projectes no es
concreten en relació amb el treball de qualitat que puguin generar, si no s’adrecen
als col·lectius més afectats (joves, treballadors i treballadores amb poca qualificació…),
malauradament, per a moltes persones treballadores el 2021 pot acabar sent un altre
any perdut. RICARD BELLERA
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La pròrroga dels ERTO fins al 31 de
maig ajuda a mantenir un milió de
llocs de treball
CCOO, la UGT, les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME,
i el Govern han acordat prorrogar els expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO) fins al 31 de maig del 2021.

Fins a finals de maig també es mantindrà la prestació extraordinària de desocupació a les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es
repeteixen en determinades dates.

Des del principi de la pandèmia del coronavirus, els ERTO s’han
consolidat com l’alternativa als acomiadaments. Amb aquesta regulació, aconseguida després d’una negociació complicada, més
d’un milió de treballadors i treballadores a tot Espanya han pogut
mantenir la seva feina.

A més, també es mantindran les millores en la prestació d’atur
per a les persones que treballen a temps parcial i el “comptador
a zero”. D’altra banda, els treballadors i treballadores afectats tindran preferència a l’hora d’inscriure’s en cursos de formació.

Mantenir el poder adquisitiu
La pròrroga dels ERTO manté la millora del 70 % de la prestació
d’atur una vegada transcorreguts els sis primers mesos, cosa que
fa que els treballadors i treballadores afectats per un expedient
d’aquest tipus no pateixin una disminució dràstica dels seus ingressos i puguin mantenir el poder adquisitiu dels seus sous.

Els ERTO segueixen demostrant la seva eficàcia davant la destrucció de llocs de treball. L’efectivitat d’aquesta mesura és fruit
d’un acord en l’àmbit del diàleg social, que s’ha anat adaptant
a les necessitats que han anat sorgint en cada moment, com a
conseqüència de l’evolució de la pandèmia i de la seva incidència en l’activitat econòmica.

Segon Primer de
Maig en temps de
pandèmia

El sindicalista de
CCOO Toni Mora,
president del CTESC

La pandèmia del coronavirus va marcar el Primer de Maig del 2020
i el va fer especial en un moment de gran confinament, en què
no es van poder celebrar les tradicionals manifestacions al carrer.
L’activitat telemàtica i audiovisual va definir una jornada que malgrat que no va permetre l’agrupament físic de la gent treballadora
en un dia tan assenyalat, sí que va ser històrica si tenim en compte
la participació a les xarxes socials. Ara som davant del segon Primer
de Maig en temps de pandèmia i encara que ja tenim vacunes, és
clar que la normalitat no ha arribat a les nostres vides. CCOO està
estudiant la manera de celebrar el proper Primer de Maig amb
una combinació de presencialitat en forma de concentració-manifestació al carrer, amb totes les mesures de prevenció i seguretat
que calguin, i, novament, amb una gran mobilització virtual on
tothom que vulgui pugui expressar les seves
reivindicacions laborals
i socials. Estigueu atents
a les convocatòries que
s’aniran difonent en els
propers dies, ja que la
celebració del Primer de
Maig està assegurada.
Veurem la manera.

El dia 23 de desembre va tenir lloc el ple
del Consell de Treball
Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC), on
es va escollir, a proposta del Govern de la
Generalitat, Toni Mora
com a nou president. A
continuació, el Govern
va aprovar el seu nomenament al Consell Executiu. Toni Mora havia estat, fins a aquell moment, membre
de la Comissió Executiva de CCOO de Catalunya en qualitat
de secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i
Migracions.
Com a conseqüència del nomenament, Toni Mora va deixar
els òrgans de direcció del sindicat per incompatibilitat amb
la seva nova responsabilitat. Al capdavant de la Secretaria
de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions hi
haurà, fins al proper congrés, Carlos del Barrio, que és secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat.
gener-març / 2021
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Les difícils negociacions per
a unes pensions públiques
de qualitat
Un cop aprovades les recomanacions en el si de la Comissió
Parlamentària del Pacte de Toledo, la negociació sobre les
pensions ha arribat a la Mesa del Diàleg Social. En el moment d’escriure aquest article, el desenllaç encara no és clar.
El Govern es veu en un bull, perquè intenta trobar un equilibri
entre les exigències de Brussel·les, sense renunciar al consens
parlamentari assolit ni tampoc a la necessària concertació amb
els agents socials. Per fer front a la crisi, la Comissió Europea ha
deixat en suspens la disciplina fiscal, però no ha renunciat a imposar el seu criteri sobre elements “estructurals” que considera
que poden afectar el balanç pressupostari. I un element que
pesa en els comptes públics són les pensions. El que està en joc
són, en definitiva, les transferències del Pla europeu de recuperació i resiliència, que han de permetre fer front als estralls socials
i econòmics de la pandèmia, facilitant les necessàries inversions
per actualitzar el nostre model productiu.

La millor política de pensions és
satisfer el dret al treball i donar prioritat
a la plena ocupació i a l’estabilitat de
les carreres de cotització per millorar,
així, els ingressos
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Davant aquesta embrolla, l’estratègia governamental és intentar
dividir la negociació en dues parts, de tal manera que pugui presentar uns primers resultats a Europa i assolir un primer acord en
el marc del diàleg social. A curt termini pretén assolir un acord
sobre l’actualització del mecanisme de revaloració anual de les
pensions, aplicant no l’IPC previst, sinó l’IPC de l’any anterior, i
ajustant a tres anys si els preus baixen, com ha estat el cas del
2020. També hi vol introduir un veto a la jubilació forçosa en
els convenis col·lectius, envaint l’autonomia de la negociació
col·lectiva; restringir l’accés a la jubilació anticipada, augmentant
els coeficients reductors, i modificar la jubilació parcial. Les dues
darreres propostes per a aquesta primera part són la bonificació
per a qui treballa més enllà de l’edat de jubilació i la formalització
de la separació de fonts, això és, que la Seguretat Social no faci
front a despeses impròpies (gestió, ajuts…).
Temes fonamentals ajornats
L’acord no serà fàcil, i encara menys quan es deixen per al segon
tram elements que són de màxima prioritat per a les persones
treballadores, com la derogació del factor de sostenibilitat introduït pel Govern del Partit Popular. Aquest ajust de la pensió inicial en funció de l’esperança de vida està actualment en suspens,
però es manté en l’horitzó (1 de gener del 2023) i comporta un
risc important pel que fa al respecte dels fonaments del nostre
sistema de pensions, que es basa en el repartiment entre generacions. Tampoc s’inclou en la primera fase l’increment de la base
de cotització màxima, perquè pagui més qui més guanya, ni
tampoc la cotització dels autònoms en funció dels seus ingressos reals. Tanmateix, potser l’element més disruptiu que s’ajorna
i es trasllada a aquesta segona fase és l’amenaça d’estendre el
període de còmput de les pensions del màxim de vint-i-cinc
anys, acordat el 2011, a trenta-cinc, la qual cosa comportaria una
reducció de les noves pensions.
Derogar la reforma del 2013
Davant d’aquesta estratègia i del caire regressiu de moltes de
les propostes, la posició del sindicat és ferma. Cal prioritzar
l’eliminació dels aspectes més lesius de la reforma de l’any 2013
i donar temps a completar la transició iniciada amb la reforma
de l’any 2011. La suficiència i la sostenibilitat de les pensions
requereix un balanç entre ingressos i despeses, i això, malauradament, és el primer que el Govern sembla obviar. El que pesa
sobre el sistema és l’evolució dels salaris, minvats amb la crisi, i
molt continguts en el període de creixement. Si l’increment del
salari mínim ha estat un primer pas per millorar tant rendes com
cotitzacions, cal dir també que ha estat insuficient. Hi ha massa
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persones treballadores que cobren poc, a causa dels baixos salaris, però també perquè treballen tan sols uns mesos a l’any o
menys hores diàries de les que voldrien.
Precarietat enquistada de joves i dones
La precarietat del treball és endèmica en el cas de les persones joves. Les pràctiques, les alternances i les beques posposen
l’accés al món del treball i a una carrera contributiva estable i
forta. Alhora, qui es veu marginat del món del treball sovint no
té manera de tornar-hi perquè no hi ha oferta per a majors de
quaranta-cinc anys. Un cas pregnant és el de la bretxa salarial.
Les dones cobren de mitjana un 22,2 % menys, tot i que suposen més del 47 % de la força laboral, la qual cosa les penalitza
i, alhora, llastra el sistema, amb una pèrdua del 10 % del que
s’hauria d’estar cotitzant. Quan s’argumenta que el problema és
demogràfic perquè la població envelleix, el que no es diu és que
la solució no rau a retallar pensions, cosa que no fa sinó reduir
consum i demanda, sinó a facilitar polítiques familiars i una millora de la productivitat, això és, de la riquesa que generem les
persones que treballem.
Si aquesta no ha millorat el que devia, és per les retallades en
serveis públics com l’educació o la sanitat, i la manca d’inversió
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en innovació, formació o infraestructures. La millor política de
pensions és satisfer el dret al treball i donar prioritat a la plena
ocupació i a l’estabilitat de les carreres de cotització per millorar,
així, els ingressos. Pel que fa a la despesa, amb la separació de
fons, la lluita contra el frau en la cotització o l’increment de la
base màxima, garantint que qui més guanya més pagui, l’avenç
serà significatiu i suficient. Més encara si en l’àmbit de la fiscalitat es grava la riquesa, es penalitzen els actuals subterfugis i es
persegueix l’elusió i el frau per garantir, així, que les pensions assistencials, l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania
disposin dels recursos necessaris.
Assolir i procurar un sistema amb pensions suficients i sostenibles en el temps exigeix superar, en primer lloc, un model
productiu intensiu en mà d’obra i, en segon lloc, recuperar la
centralitat social i econòmica del treball de qualitat. Això comporta revertir una reforma laboral que va ser imposada, via
Partit Popular, per l’hegemonia de l’austeritat, ara superada.
Posar com a condició per a les inversions estructurals europees la minva de les pensions és senzillament inacceptable. La
variable d’ajust econòmic no pot raure a reduir o penalitzar les
pensions sinó a garantir el dret al treball i el treball amb drets.
RICARD BELLERA

Els ‘riders’ reben formació a CCOO
Els treballadors i treballadores de repartiment de plataformes digitals, més coneguts com a riders, pateixen un alt índex d’accidents al carrer a conseqüència del cansament, el
desconeixement de la normativa viària, les llargues jornades
pedalant i l’estrès que els provoca haver d’entregar les comandes al més ràpidament possible. A més, sovint pateixen
lesions, com mal d’esquena, problemes articulars o contusions, a causa de l’excés de pes de la comanda i/o la mala
ergonomia. A més, també viuen situacions d’assetjament sexual per part dels clients, situacions que pateixen amb major
incidència les dones repartidores.

Per millorar les seves condicions laborals i contribuir a reduir
la sinistralitat laboral, durant el mes de juny de l’any 2020 des
de CCOO de Catalunya vam iniciar tallers formatius que inclouen drets laborals, normativa viària, salut laboral, estrangeria i reparació i manteniment de bicicletes. A dia d’avui han
fet aquest taller seixanta-quatre persones treballadores, de les
quals un 21,2 % han estat dones. Sovint pensem en el treball
de repartiment de plataformes com un sector laboral masculinitzat, però la realitat és que en l’últim any hi ha hagut una
important incorporació de dones en aquest sector laboral.
Bicicletes precàries
Al taller hem trobat que la majoria de bicicletes amb les
quals treballen unes deu hores, sis dies a la setmana, tenen
les pastilles de fre, els discos, les llantes i els pneumàtics molt
desgastats. Això comporta un alt risc d’accidents i repercuteix en lesions musculoesquelètiques.
Des de CCOO defensem el reconeixement de la laboralitat
d’aquests treballadors i treballadores i exigim que les plataformes digitals assumeixin la seva responsabilitat laboral
envers les persones treballadores. No podem permetre que
darrere d’empreses que es presenten com a innovadores i
d’economia col·laborativa s’amagui explotació laboral pròpia
del segle xix, però amb tecnologia del segle xxi.
CARMEN JUARES PALMA
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DONES

CCOO commemora el 8-M amb el lema

“Som dones, som essencials”
El 8 de Març, Dia Internacional de la
Dona Treballadora, enguany ha estat
marcat per dotze mesos de pandèmia
que ens han abocat a una crisi sanitària i econòmica mundial sense precedents. Com en totes les crisis, el seu
impacte ha tingut unes conseqüències diferenciades segons el gènere,
la classe social i la situació migratòria,
que agreugen les desigualtats estructurals prèvies que pateixen les dones.
A CCOO, la commemoració d’aquest 8 de
Març va arrencar amb el lema “Som dones, som essencials”, i l’objectiu va ser posar al centre la força i la importància dels
treballs feminitzats i els de cura. Era un
fet sabut que ha quedat palès en aquesta pandèmia. Hem escoltat la veu de les

protagonistes i volem reivindicar, un cop
més, els drets laborals i el reconeixement
social, polític i econòmic que es mereixen aquestes treballadores, que fan que
el món no s’aturi.
Les nostres reivindicacions van començar
amb la denúncia d’una realitat obstinada
que segueix perpetuant la feminització
de la pobresa. La publicació de l’informe
de bretxa salarial ens diu, entre d’altres,
que la bretxa de l’any 2019 va ser del
22,23 %, segons les fonts tributàries, i que
un 71,90 % de les dones van tenir ingressos dues vegades per sota del salari mínim interprofessional.
Un informe amb rostre humà
L’informe del 8 de Març també s’ha adaptat a la realitat que ens ha tocat viure. No
podíem analitzar les condicions de vida
i de treball de les dones en comparació
genèrica amb la situació d’anys anteriors.
El protagonisme de les dones en els treballs essencials (sanitari o de cures o bé
de la producció i de serveis bàsics per al
funcionament normal de la vida quotidiana i del sistema econòmic) ens
ha dut a centrar l’informe en les
condicions de treball durant la
COVID-19.
L’estudi aporta informacions, evidències i conclusions importants
sobre com el grau
d’ocupació, d’atur
i de precarietat
laboral han canviat, i no sempre
cap a millor, per
a les dones de
casa nostra de

resultes de l’impacte de la COVID-19. Així,
la taxa d’atur de les dones durant el 2020
ha pujat 4 punts, mentre que la dels homes s’ha incrementat només un 2,88 %.
Al quart trimestre del 2020 hi havia treballant a Catalunya 66.700 dones menys
que en el mateix període del 2019.
No ens podíem quedar només, però, amb
l’anàlisi de les xifres. Després de la intensitat emocional viscuda i patida, hem posat
rostre humà a l’informe.
Jornada sobre treballs essencials
El 5 de març, prop de 200 persones vam
participar a la jornada: “Som dones, som
essencials”, una jornada carregada de
força i d’orgull. La conferència de Liliana
Reyes Hernández ens va convidar a veure i a repensar tant els treballs essencials
com les seves protagonistes. La taula
d’experiències ens va deixar una empremta important. El fet d’escoltar les angoixes i de palpar la por, l’estrès emocional, el
cansament i la precarietat amb les companyes que han treballat no va deixar
cap persona indiferent. Tot un exemple
de resiliència, de força i d’orgull d’unes
professionals, d’unes delegades que fan i
defensen drets.
Hi ha qui, aquest any de pandèmia, sembla haver descobert com d’essencials són
les cures i els treballs feminitzats, i sembla
que s’ha revalorat el rol de les dones. No
és el cas de CCOO, que ho reivindica des
de fa temps, davant l’estigmatització, la
invisibilitat i el menyspreu d’aquestes feines i de les seves treballadores. La nostra
tasca diària s’ha centrat a posar fi a la precarietat laboral i a les nefastes condicions
de vida que pateixen les dones, i a reclamar, paral·lelament, el valor social, polític i
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econòmic que tenen tots aquests treballs
essencials per a la sostenibilitat de la vida
i la societat.
Conferència sobre el dret a l’educació
de les dones
El 18 de març, la politòloga i investigadora
feminista Laura Nuño Gómez ens presentava la seva darrera publicació: El derecho
a la educación. Estrategias patriarcales
contra la genealogía femenina. La seva
conferència va retratar com la segregació educativa i la formació diferenciada
entre dones i homes ha estat una estratègia comuna de patriarcat i una veritable
coartada per defensar la teoria de la complementarietat i la jerarquia sexual. Una
jornada molt participada per desemmascarar les trampes del patriarcat i en la qual
vam compartir reflexions i estratègies.

8-M en pandèmia
Aquest 8 de Març, l’hem hagut de reinventar: la COVID-19 no ens ha deixat convocar manifestacions multitudinàries al
carrer, però tant als centres de treball com
als territoris les nostres reivindicacions i
les nostres denúncies han estat presents.
Hem tenyit carrers, places i locals de lila.
Ens hem manifestat virtualment i hem
participat en les concentracions convocades pel moviment feminista.
Ningú no ha silenciat la nostra veu, tan
necessària encara en la lluita contra les
discriminacions envers les dones, les desigualtats, la precarietat laboral, la cosificació, els abusos i les violències masclistes.
Contra el patriarcat! Per la vida! Seguim
exigint la igualtat real i efectiva, i una vida
lliure de violències perquè som feministes, sindicalistes i som essencials!
MARIBEL AYNÉ

gener-març / 2021
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Augmenta la tragèdia dels
accidents laborals mortals, malgrat
la baixada de l’activitat
Sovint, a la secció de successos o societat dels mitjans de comunicació, hi trobem alguna notícia sobre una persona
treballadora que ha perdut la vida a la
feina. Són articles breus, que moltes vegades passen inadvertits entre la resta
de successos recollits pels mitjans.
Darrere de cadascuna d’aquestes històries
individuals hi ha una tragèdia personal i
familiar, però també laboral i col·lectiva:
la d’un sistema que no ofereix una prevenció eficaç i no sap, o no vol, situar el
valor de la salut en el treball com a dret
fonamental que impacta en la qualitat i
en l’esperança de vida de les persones, i
que ha d’estar al centre de la relació laboral, amb la deguda protecció empresarial
i del sistema públic.
L’any 2020 el nombre d’accidents de treball mortals ocorreguts durant la jornada
laboral va créixer a Catalunya un 21,54 %
respecte del 2019. Preocupa especialment
el creixement d’aquest tipus d’accidents
entre els autònoms i autònomes, sector
on van augmentar un 85,71 %, davant del
13,79 % d’increment que hi va haver en el
treball assalariat.
Aquest és, sens dubte, un clar indicador de
la precarietat produïda pel fenomen de la
subcontractació, cada vegada més estès.
En canvi, la resta d’accidents de treball
que van tenir lloc dins de la jornada es
van reduir significativament respecte del
2019, concretament, els lleus van baixar
un 24,54 % i els greus, un 18,57 %.
També en el nombre de notificacions
de malalties professionals s’aprecia una
davallada significativa respecte del 2019,
amb un descens del 40,26 %.
L’aturada d’activitat i la implementació
del treball a distància, arran de la pandèmia, s’haurien d’haver traduït en una dis-

L’any 2020 el nombre d’accidents de treball mortals
ocorreguts durant la jornada laboral va créixer a Catalunya
un 21,54 % respecte del 2019
minució generalitzada de la sinistralitat
laboral, però no ha estat així: la mortalitat
dins de la jornada laboral ha crescut de
manera preocupant i només han baixat
aquells danys a la salut que les empreses i
les mútues oculten fàcilment.
Som, doncs, davant del resultat que produeixen dos elements que s’han implantat de manera estructural en el món del
treball i que la pandèmia ha evidenciat
encara més: la precarietat i la debilitat del
nostre model preventiu.
El treball precari inclou diferents aspectes, com la inseguretat laboral en termes
de temporalitat, salaris baixos que situen
al llindar de la pobresa moltes persones
treballadores, prolongacions de jornada o
la dificultat per exercir els drets. Elements
que impacten negativament en la salut,
començant per la por de no poder optar
a una altra feina, i que obliguen moltes
persones treballadores a escollir entre salari i salut.
Prevenció de baixa qualitat
D’altra banda, el sistema preventiu es
caracteritza per un alt ús dels serveis de
prevenció externs, que ofereixen activitats preventives de mínima qualitat a
baixos preus, per un compliment empresarial de la llei merament formalista, per la

manca de sistemes suficients de control
i inspecció per part de l’Administració, i
per la possibilitat que tenen mútues i empreses d’amagar els danys a la salut produïts per la feina, amb la qual cosa s’obvia
l’obligació empresarial d’investigar-los i
de millorar les activitats preventives.
Tampoc el sistema de protecció social no
compleix la seva funció, ja que permet a
les mútues de les empreses limitar l’accés
a les prestacions econòmiques i sanitàries
davant d’una incapacitat que no deixa
treballar, i denega o interromp el dret a
descansar i a recuperar la salut.
No podem sortir d’aquesta crisi amb un
increment de la sinistralitat i amb una pèrdua de vides a la feina. Per això, cal que
les administracions implementin més i
millors polítiques públiques de seguretat
i salut laboral.
Per tot plegat, aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en
el Treball, caldrà situar la nostra reivindicació en les inversions públiques, en la
derogació de les reformes laborals i en
els canvis normatius necessaris perquè la
salut laboral es pugui convertir en un element vertebrador i promotor de la qualitat de vida de les persones treballadores.
MÒNICA PÉREZ
gener-març / 2021
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SINDICAT

Els treballs del 12è Congrés
de CCOO de Catalunya
avancen amb fermesa
Amb més de 10.500 signatures registrades, Javier Pacheco,
candidat a la Secretaria General, ha convertit la recollida
d’avals en una manera de portar a l’afiliació l’acció del sindicat i de compartir-la amb ella, així com de reivindicar el
sentit del projecte col·lectiu que hi ha darrere de la seva
persona.
El primer nivell de participació s’estructura per assegurar
que cada persona afiliada pugui fer efectiu el seu compromís amb CCOO. Amb la celebració de més de 650 assem-
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blees directes a empreses, 134 assemblees transversals i 32
trobades deliberatives semipresencials, que han aplegat
més de 1.500 persones, es mostra l’arrelament del sindicat
al nucli de les preocupacions de la classe treballadora.
Seguint el fil dels sis eixos del document congressual que
s’ha de convertir en el proper pla d’acció, els temes abordats fins ara són: joventut, necessitat de revertir la reforma laboral i de les pensions, transicions justes, nou model
industrial, qüestió nacional, igualtat, lluita contra la pre-
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El congrés de CCOO de Catalunya
se celebrarà els propers 21, 22
i 23 de maig del 2021 al Centre
de Convencions Internacional de
Barcelona al Fòrum

dicat en condició d’atendre digitalment els treballadors i
treballadores (no només les persones afiliades), quan fa un
any, després del 13-M, de sobte es van trobar sense certeses vitals i laborals. Així, també en aquesta ocasió, hem
pogut garantir la realització de les nostres tasques.

LA FORÇA
DELS TREBALLS
12è Congrés
carietat, defensa i construcció de nous drets, inclusió dels
treballadors i treballadores de les noves realitats, millores
organitzatives per ser més a prop dels treballadors i treballadores, solidaritat i internacionalisme, lluita al racisme i
feixisme, protecció social, welfare, treballs essencials o feminisme, entre d’altres.

No ha estat fàcil perquè el sindicat, de manera simultània,
ha continuat compromès amb l’actuació a favor de les persones afectades per la pandèmia, a favor de les treballadores i treballadors essencials —que han mantingut i mantenen la vida en circumstàncies doloroses i difícils, a favor del
manteniment dels drets socials i a favor de la negociació
de mesures que permetin una sortida justa a la crisi.
A aquestes altures, a punt d’acabar el tercer nivell, en el
qual se celebren els congressos de les unions territorials i
de les federacions autonòmiques, no ens queda res més
que desitjar-nos, per als propers dies 21, 22 i 23 de maig, un
molt bon congrés, amb seguretat, il·lusió, força i ganes d’un
futur sindical i col·lectiu! MICHELA ALBARELLO

Mesures presencials i telemàtiques
CCOO ha posat en marxa les mesures presencials i telemàtiques necessàries i suficients perquè la participació
es pugui fer sense que la pandèmia comporti afectacions.
Al llarg de la celebració del procés congressual, s’ha anat
millorant i reforçant l’app, que permet participar i votar.
L’esforç de totes les persones directament involucrades
en el desenvolupament del congrés ens ha permès tenir
l’adequada capacitat de resposta i adequació a la situació pandèmica, i ha assegurat la correcta participació de
tothom.
La digitalització ens ha permès millorar la capacitat de
l’organització en l’ús dels recursos tecnològics i, a la vegada, actuar puntualment davant les restriccions imposades
per la pandèmia. I és que, de fet, CCOO ja va demostrar la
seva brillant i essencial capacitat de convertir-se en un sin-

Hi ha més de 10.500 signatures
registrades que avalen la candidatura
de Javier Pacheco com a secretari
general
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SINDICAT

Augmenta l’afiliació a CCOO de
Catalunya i ja som més de 147.000
persones
CCOO de Catalunya ha arribat als 147.632 afiliats i afiliades,
el 31 de desembre del 2020. Durant aquest any ha augmentat el nombre de treballadors i treballadores que formen
part del sindicat i, entre tots, hem aconseguit ser 859 persones més que a finals del 2019.

de desembre hi havia 7.348 persones joves afiliades al sindicat
(3.313 dones i 4.035 homes). L’afiliació femenina fins als 30 anys
representa un 45 % del total de l’afiliació d’aquesta franja d’edat,
i això significa gairebé 2 punts per sobre de la mitjana.

Una dada molt rellevant és que les dones han estat el 98 % de
l’increment de l’afiliació del 2020. Així, l’augment d’afiliació femenina ha estat de 840 afiliades, cosa que situa la xifra de dones de
CCOO en 64.195.

Si ens fixem en l’afiliació d’origen immigrant, cal destacar que
hi ha 14.796 persones afiliades a CCOO de Catalunya nascudes
fora de l’Estat espanyol. Concretament, són 6.518 dones i 8.278
homes, que constitueixen un col·lectiu que ja representa el 10 %
del total de l’afiliació del sindicat a Catalunya.

Aquestes dades segueixen la tendència dels darrers anys i constaten la progressiva feminització del sindicat, en què les dones ja
representen el 43,50 % del total de l’afiliació, un percentatge que
s’incrementa fins al 48 % en les dones menors de 40 anys.

Per sectors d’activitat, la Federació d’Indústria és la que agrupa el
nombre més alt d’afiliats i afiliades (41.210 persones), seguida de
les de Serveis (38.996), Serveis a la Ciutadania (33.687), Construcció
i Serveis (14.254), Educació (9.896), Sanitat (9.387) i Acció Jove (202).

Si parlem dels joves, el creixement afiliatiu de les persones menors de 31 anys durant l’any 2020 ha estat d’un 3,53 %. El 31

Per territoris, el Barcelonès és la comarca on hi ha més afiliació
(51.341 persones), seguida del Baix Llobregat - Alt Penedès Anoia - Garraf (29.132), el Vallès Occidental - Catalunya Central
(20.635), el Vallès Oriental - Maresme - Osona (15.473), les Comarques Tarragonines (12.928), les Comarques Gironines (10.942) i
les Terres de Lleida (7.181).
Cal destacar que la majoria de les persones que s’afilien al sindicat ho fan a través de la representació que hi ha a la seva empresa, seguides per les que s’apropen a un local del sindicat per
formar part de CCOO, a través de l’assessorament, de la pàgina
web, de la visita d’algun delegat o delegada al seu centre de
treball, de l’atenció telefònica, de la formació o d’altres mitjans
sense especificar.
Quatre anys de creixement continuat
L’afiliació a CCOO de Catalunya continua creixent lentament,
però de manera ininterrompuda des de l’any 2016, quan el sindicat va arribar al seu mínim de les darreres dècades, amb 140.078
persones afiliades.

Una dada molt rellevant és que
les dones han estat el 98 % de
l’increment de l’afiliació del 2020. Així,
l’augment d’afiliació femenina ha estat
de 840 afiliades, cosa que situa la
xifra de dones de CCOO en 64.195
gener-març / 2021

Des de la seva formació, CCOO som la primera organització social del país. Un sindicat format per treballadors i treballadores
que ens unim i sumem els nostres esforços per defensar els interessos laborals i socials que tenim en comú i per contribuir a
transformar la societat per fer-la més justa i solidària.
Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts i juntes som més
forts i perquè volem un sindicat independent de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO només pertany a les persones afiliades, a persones com tu!
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La pandèmia incrementa la precarietat
i la indefensió dels treballadors i
treballadores estrangers
Durant el 2020, des de les 33 oficines del
CITE es van atendre 11.416 persones, que
van realitzar 19.578 visites i van plantejar 32.954 consultes. Respecte del 2019,
s’observa un lleu increment de persones
ateses, però un significatiu augment de
gairebé 2.600 visites i gairebé 4.800 consultes.
Per nacionalitats, el primer país és el Marroc, amb un 13 % del total, seguit de Colòmbia (12,40 %), Hondures (8,1 %), Perú
(7,7 %) i Veneçuela (6,70 %). Tanmateix,
prop del 60 % de les persones ateses són
llatinoamericanes. Això ha fet que el percentatge de dones ateses es mantingui
en el 59 % del total, com a conseqüència
del major pes de les dones entre les persones provinents de països llatinoamericans.
La memòria també mostra un important
increment de les persones sense autorització administrativa per residir i treballar
a l’Estat espanyol, que passa del 62,3 % el
2019 al 66,3 % el 2020. En aquest sentit,
gairebé el 33,1 % de les consultes ateses
tenen a veure amb temes relacionats
amb les vies per regularitzar la situació
administrativa.

Augmenta el treball irregular
També es manté, respecte de l’any anterior, el nombre de persones que treballa,
un 46 %, però incrementa de manera important la quantitat de persones que ho
fa de manera irregular, el 69 %.
El principal sector d’ocupació és el treball
de la llar, que ocupa el 36,8 % de les persones que treballen, el 95 % de les quals són
dones. També és el primer sector pel que
fa a treball irregular, amb el 42,2 % del total.
Es manté, doncs, la tipologia d’anys anteriors de la persona atesa al CITE: una dona
llatinoamericana, sense autorització administrativa, que treballa de manera irregular al sector del treball de la llar.
Essencials i precàries
La crisi sanitària ha posat de manifest sectors productius que han demostrat ser
essencials per al manteniment de la nostra societat, molts dels quals amb una elevada presència de persones estrangeres,
com és el cas del treball de la llar o de les
residències de gent gran. Molts d’aquests
llocs estan ocupats per persones sense
papers, amb el que això comporta de vulneració de drets i d’explotació laboral.

El perfil de la majoria de
les persones ateses és el
d’una dona llatinoamericana,
sense autorització
administrativa, que treballa
de manera irregular al sector
del treball de la llar
És per això que reiterem la nostra demanda al Govern de l’Estat espanyol perquè
promogui les mesures extraordinàries
que permetin regularitzar aquestes treballadores essencials sense autorització
administrativa.

CARLES BERTRAN I BRUGUERA

CCOO de Lleida torna a posar sobre la
taula les seves propostes per dignificar les
campanyes agràries
El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat sindicats
i patronal a una reunió per planificar la
pròxima campanya de la fruita a la província de Lleida.
CCOO ha denunciat que no s’ha fet cap
reunió de la mesa de seguiment durant la
darrera campanya ni un cop aquesta ha
finalitzat. Aquesta campanya s’ha caracteritzat per un seguit de problemes estruc-

turals i endèmics que s’han vist agreujats
per la crisi sanitària i social provocada per
la pandèmia de la COVID-19.
El projecte de CCOO de Lleida per dignificar les campanyes agràries de recollida
de la fruita a la província de Lleida incorpora nou propostes, entre les quals destaquen les relacionades amb l’actuació
sobre les empreses de treball temporal,
la gestió de la borsa de treball, la regu-

larització dels treballadors i treballadores sense papers i la gestió dels albergs
municipals. En aquest projecte també
s’exposen quins són els recursos necessaris per dur-lo a terme, així com una proposta d’acord per la interculturalitat a les
terres de Lleida.
L’objectiu de CCOO és corregir tots els
problemes estructurals de la campanya i
evitar que es tornin a repetir.
gener-març / 2021
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El sector de la recerca de
Catalunya tindrà conveni
Durant el primer trimestre d’enguany
constituirem la Comissió Negociadora
del 1r Conveni sectorial de l’àmbit de la
recerca de Catalunya. Després de set anys
lluitant, el 2020 vam pactar l’àmbit funcional del futur conveni.
Lluny del que es podria esperar, al sector
de la recerca de Catalunya hi ha una desregulació important: la temporalitat dobla
la mitjana de Catalunya; l’encadenament
de contractes és sistèmic i permanent; les
diferències salarials són molt importants,
fins i tot a dins d’un mateix centre; la sobrecàrrega de treball provoca extensions
de les jornades laborals; la participació
de la dona en la recerca a Catalunya dista molt de ser igualitària —malgrat que
obtenen millors qualificacions que els homes, amb un biaix més alt en les escales
professionals més altes—, i la prevenció
de riscos laborals és lluny d’igualar estàndards acceptables en un sector punter
tecnològicament.

Dignificació i reconeixement
El conveni sectorial ha de dotar la recerca
a Catalunya de la dignificació i el reconeixement necessaris, amb unes condicions laborals que permetin incentivar
la recerca sobre una base sòlida comuna
que garanteixi la mobilitat, l’atracció i el
manteniment del talent. Això passa per
grups professionals, nivells salarials, mesures de promoció i capacitació, i sistemes d’avaluació comuns, transparents i
independents. El conveni col·lectiu del
sector de la recerca ha d’establir les bases per oferir un marc regulador ampli i
consensuat entre sindicats i patronal que
permeti una gestió eficient, equitativa i
equilibrada dels recursos humans i de les
relacions laborals.
A més del conveni, però, calen canvis estructurals i culturals dins del sector. Cal incorporar millores en els sistemes de gestió i de finançament per basar la ciència
desenvolupada a Catalunya en l’estabilitat

El sector de la recerca necessita condicions dignes que
mantinguin el talent a Catalunya

i en la planificació, a fi d’avançar amb pas
ferm i segur. Són necessàries fonts de
finançament estables en el temps, separades dels cicles polítics, amb controls
però amb menys burocràcia en la gestió, i
sense clàusules que envaeixin el pla de la
negociació col·lectiva.
JORGE MORALEDA

Importante acuerdo para la vigencia del
Convenio Interprovincial de Hostelería
de Catalunya hasta el 31 de diciembre
A finales de diciembre del 2020, los sindicatos mayoritarios alcanzamos un importante acuerdo con la patronal del sector
para mantener uno de los convenios más importantes del ámbito de Catalunya, que afecta a cientos de miles de personas y que
estaba amenazado de pérdida de vigencia como consecuencia
de la reforma laboral del 2012. Estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021.
El acuerdo posibilita el mantenimiento de los derechos y de
las condiciones de trabajo reguladas en el convenio, que era el
objetivo principal, debido a la complicada situación en que se
encuentran las empresas del sector como consecuencia de las
restricciones y las limitaciones de la actividad por motivo de la
pandemia.
Situación crítica del sector
El sector de la hostelería vive una situación crítica que amenaza
al tejido productivo en Catalunya y al resto del Estado. La paráli-
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sis de la actividad turística, con un 80 % menos de visitantes, el
control de aforos, cuando no medidas de cierre total de los establecimientos, la menor movilidad de la población local cuando
se ha podido reabrir y la extensión del teletrabajo como alternativa de gran parte de los consumidores en su día a día laboral
han impactado en gran medida en los ingresos del sector, que
se han reducido al menos un 50 % en el 2020.
En estas circunstancias tan difíciles, desde CCOO valoramos positivamente la continuidad del convenio colectivo, para que este
regule las condiciones de trabajo de las personas que prestan servicio en la hostelería, e insistimos en la urgencia de extender un
plan de rescate sectorial que evite la mortalidad de las empresas.
El acuerdo alcanzado entre sindicatos, patronales y Gobierno
para prorrogar hasta el 31 de mayo del 2021 los expedientes de
regulación temporal de empleo, trasladado al Real Decreto Ley
2/2021, de 26 de enero, es una buena noticia para el sector, ya
que evitará la pérdida de empresas y de puestos de trabajo.
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CCOO aconsegueix negociar
els convenis del metall, malgrat
l’immobilisme de la patronal
Aquests mesos de pandèmia han estat un compendi d’intents
patronals per desmantellar les relacions laborals per la via dels
fets parcials, de la fal·làcia de la part pel tot i de l’aprofitament
benvolent de les pors de les persones d’acceptar que el conflicte
que suposa la negociació col·lectiva ja no es dirimeix cos a cos,
sinó al Zoom amb la càmera apagada.
Tots tres aspectes són arguments que han fet servir les patronals
del metall per bloquejar la negociació dels convenis de referència de CCOO d’Indústria i, en conseqüència, la resta de la negociació sectorial i d’empresa que s’emmiralla en els convenis del
metall.
Inicialment, la patronal metal·lúrgica de Barcelona va llegir
l’escenari de la pandèmia com una oportunitat per justificar
l’immobilisme (al qual es van sumar les patronals de Tarragona
i de Lleida), tot i que el moment demanava una anàlisi compartida de tots els agents socials, i no tant un posicionament de
negociació individual apuntalat en la comoditat d’anar pervivint
dins de la ultraactivitat del conveni.

Signatura del Conveni del metall de Barcelona

L’excusa de la pandèmia
D’altra banda, una falsa premissa que ha planat per sobre de totes les taules de negociació ha estat que la situació de pandèmia
portava associats uns resultats negatius de les empreses de tots
els sectors. Finalment, la justificació de les mesures COVID per no
desenvolupar presencialment el procés de negociació posava
encara més dificultats a l’hora de tirar endavant els convenis.
La Federació d’Indústria vam decidir entomar el procés insistint
en la normalitat. Era necessari que els convenis col·lectius es negociessin amb la màxima responsabilitat. Contra la idea d’anàlisi
individual, visió compartida del moment; contra la fal·làcia de
generalitzar, dades sectorials; contra les excuses de capacitat i
espai, comissions negociadores reduïdes.

Los ingresos del sector de la hostelería se han reducido al menos un
50 % en el 2020

Con la mirada puesta en una pronta salida de esta crisis, CCOO
aboga por la derogación de la reforma laboral para evitar la
pérdida de los convenios colectivos, para limitar las externalizaciones de servicios, que empeoran las condiciones de trabajo,
y para no permitir que los convenios colectivos de empresa empeoren los convenios sectoriales.
R. GONZÁLEZ MONROY / E. SANABRIA GARNICA

Bons acords
El resultat ha estat referencial per a tota la negociació col·lectiva
d’Indústria. Una vegada convingut el Conveni del metall de
Barcelona, van seguir-lo el de Tarragona i el de Lleida. Els convenis del metall tenen una referència econòmica per al 2020,
consoliden els increments, deixen sense efecte les clàusules de
compensació i absorció, i, el més important, es creen comissions
de treball per parlar de matèries que amb la pandèmia veiem
necessari treballar profundament, en especial, la comissió que
disputarà una part dels plans de transformació estratègica de les
empreses. JOSE JUAN MARÍN
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Tercera onada de la COVID-19: el
conte de mai no acabar amb plantilles
sanitàries insuficients
Ja ha fet un any del primer contagi per
la COVID-19 al nostre país, ja ha fet un
any de la primera mort per la COVID-19
al nostre país, ja ha fet un any de l’inici de
la pandèmia… I, avui dia, no sabem amb
certesa quan veurem la fi dels contagis, la
fi del patiment de tanta gent, la fi de les
morts… Del que sí que tenim la certesa
és que no s’ha enfortit prou el nostre sistema sanitari i que no s’ha dotat de professionals suficients, tal com demanàvem
des de la Federació de Sanitat de CCOO
de Catalunya des que van començar les
retallades al nostre país.
Aquests mesos ens hem vist immersos en
la tercera onada i, tot i que s’ha fet una crida a la contractació de personal de determinades professions, no ha estat suficient
per bregar amb tot allò a què hem hagut
de fer front: unes UCI saturades, amb pacients en estat greu cada cop més joves,
unitats d’hospitalització improvisades,
nous hospitals COVID adjacents a hospitals convencionals, serveis d’urgències
i d’atenció primària saturats, o pacients
que malgrat els esforços realitzats han
acabat morint. En definitiva, els i les professionals de la sanitat s’han enfrontat a
aquesta nova onada amb cansament extrem, tant físic com psíquic.
També s’ha hagut de requerir la contractació extra d’estudiants de quart del grau
d’Infermeria per poder fer front als requeriments sanitaris dels pacients, però no
han estat suficients i molts hospitals s’han
vist obligats a anul·lar intervencions quirúrgiques, amb les greus conseqüències
que això comporta per a les persones
usuàries que fa mesos (en determinats
casos, més d’un any) que esperen una
operació per posar fi al seu patiment.
Vacunació amb polèmica
Una altra característica d’aquesta tercera onada ha estat l’inici de la vacunació
contra el coronavirus, cosa que ha estat
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CCOO reclama que la tasca de vacunació es pagui com a hores extraordinàries

viscuda per la majoria de la ciutadania i dels i les professionals com una esperança per
erradicar aquesta pandèmia a escala mundial. La campanya de vacunació, però, tampoc no ha estat exempta de polèmica, i des del primer moment CCOO ho ha fet saber
a tots els òrgans on tenim representació i, fins i tot, al mateix Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut.
La polèmica ha estat generada per una falta de criteri a l’hora de remunerar els i les
professionals que realitzen aquesta vacunació. Davant la manca d’infermers i infermeres, en molts casos ha calgut doblar jornades per tal de procedir al ritme de vacunació
requerit pel Servei Català de la Salut, però, en comptes de pagar les retribucions com
a hores extraordinàries, cada territori i cada sector de la sanitat ha remunerat segons
un criteri diferent. Davant les múltiples queixes, el Departament de Salut finalment ha
optat per un únic criteri, tot i que, des del nostre punt de vista, és novament erroni. Ha
estat el passat 22 de febrer del 2021 quan la consellera de Salut ha signat una resolució
en què ha dictaminat que el preu per vacunació del personal d’infermeria i del personal
administratiu dels centres de Catalunya es pagui com a hora ordinària.
Professionals sanitaris menyspreats
Un cop més, des de CCOO reiterem la nostra posició, i és que el cobrament d’aquesta
tasca ha de ser com a hores extraordinàries i cal fer una equiparació de tots els sectors,
ja que en molts casos la feina realitzada es fa al marge de la jornada ordinària de treball
i ha de ser retribuïda com a tal. Pensem que tant els col·lectius d’infermeria com els
d’administració han estat menyspreats davant d’una tasca importantíssima, ja que, després de realitzar moltes hores d’assistència diària, s’han ofert per a una causa sanitària i
social, com és la lluita contra la COVID-19.
El que ens ha quedat clar és que des del Departament de Salut no hi ha cap intenció
de millorar les condicions laborals dels i les professionals de la salut, considerats per
tothom com a essencials. M. ÀNGELS RODRÍGUEZ

SECTOR

23

Precarietat laboral dels serveis públics
amb gestió privada
En la construcció de l’estat del benestar, les decisions polítiques
de molts governs van determinar quins serveis públics són
d’accés universal i quins es poden privatitzar.
L’argument justificatiu per legitimar les privatitzacions ha estat i
és la millora de l’eficàcia i l’eficiència del servei, així com una reducció de la despesa pública. Però la pandèmia de la COVID-19
ha deixat al descobert moltes mancances i irregularitats laborals
d’empreses privades que presten serveis que han estat essencials (aigua, transport sanitari, telèfon d’atenció sanitària, 061,
escoles bressol, assistència domiciliària, entre d’altres).
Aquestes privatitzacions, anomenades també externalitzacions,
comporten posar en mans privades la gestió dels serveis públics, molts d’ells essencials, amb la consegüent pèrdua de control per part de les administracions. Aquest fet comporta que la
condició social, determinada per la posició de classe i la renda,
no es tingui en compte. La discrecionalitat de les pautes del
mercat i la lògica del benefici empresarial són les que marquen
la provisió d’aquests serveis. A més, moltes adjudicatàries són
empreses amb nul·la o poca experiència en la prestació de serveis essencials de l’estat del benestar.
Licitacions al preu més baix
Les licitacions es resolen, gairebé sempre, a favor d’aquelles
empreses que ofereixen el preu més baix, sobretot a partir de
la crisi econòmica del 2008. Aquest abaratiment es fa a costa

d’empitjorar les condicions laborals i salarials de les plantilles de
les empreses subcontractades: abaixant el preu/hora, reduint
jornades, incomplint mesures de seguretat i salut…, és a dir,
precaritzant. Si no com s’explica que, fent la mateixa feina i rebent l’empresa uns guanys, aquest continuï sent el model més
utilitzat?
Aquesta precarització laboral situa les persones treballadores en
una vulnerabilitat i en una incertesa constant. El continu canvi de
concessionària, la perpetuació de la contractació temporal, la manca de personal i de formació o la feminització de les tasques, entre
d’altres, fa impossible un projecte de vida sòlid, saludable i digne.
D’altra banda, la dificultat dels treballadors i treballadores per
organitzar-se i defensar els seus drets laborals reforça la individualització en les seves relacions amb l’empresa, i agreuja encara
més les condicions de precarietat d’aquests treballs.
Revertir la gestió
CCOO defensa la reversió d’aquests serveis cap a l’Administració.
Amb un acord polític ampli que garanteixi els llocs de treball, equipari les condicions laborals i asseguri que la ciutadania rep els servei en les millors condicions possibles sense que això suposi més
pes a l’esquena de les persones contribuents i treballadores.
Els serveis públics són drets de ciutadania i no un negoci basat
en la precarietat. MERTXE PAREDES DURÁN

Acord històric per a la constitució d’una taula
d’equiparació de les condicions laborals del
transport sanitari
La representació dels treballadors i les treballadores del sector
sanitari de Catalunya va rebre el dia 19 de març el document
amb l’acord que s’ha aconseguit amb els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya. El text de l’acord recull el següent:
“Per tot això els grups i la part social veuen adient la constitució
de la Taula d’Equiparació del Transport Sanitari de Catalunya, que
tindrà com a funció elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions laborals del personal del transport sanitari
a les del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques. La Taula
d’Equiparació del Transport Sanitari de Catalunya estarà composta per: Departament de Salut, grups parlamentaris, representants sindicals de la Taula Negociadora del Conveni Autonòmic
(CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT) i la patronal del transport sanitari ACEA, que tindrà com a funció abordar el conflicte utilitzant
com base la resolució del Parlament de Catalunya 940/XII.”

Els professionals del sector estaven de vaga indefinida des d’octubre

Aquest acord històric posa fi a una llarga lluita sindical pel dret
laboral, la de mateix treball, mateixes condicions, que ha esperonat els sindicats representants del sector a aturar la vaga indefinida que es mantenia des del passat mes d’octubre i a preparar-se
per al repte que suposa establir les bases que portaran el sector
d’ambulàncies, progressivament, a l’equiparació de les condicions laborals de tot el sector.
gener-març / 2021
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CCOO ha emprès accions legals contra
Amazon i l’agència de detectius Castor
& Polux per l’espionatge als treballadors i
treballadores en vaga de la planta que la
multinacional té al Prat de Llobregat. “Són
pràctiques pròpies de la primera meitat
del segle passat, que vulneren drets fonamentals”, ha manifestat el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, Manolo Fages.
Vulneració de drets fonamentals
CCOO va tenir coneixement de la mala
praxi a través de la notícia publicada en
un mitjà de comunicació, el 30 de novembre del 2020. A la notícia s’afirma que
es van realitzar fotografies i seguiments
exhaustius de persones, i que es van elaborar informes i comentaris sobre el comportament dels treballadors i treballadores i dels sindicalistes de CCOO.

CCOO, que té majoria al Comitè
d’Empresa d’Amazon al Prat, ha emprès
accions legals davant l’espionatge, ja que
entén que podria vulnerar no només el
dret de vaga i de llibertat sindical, sinó
també el dret a la intimitat i a la protecció
de dades dels treballadors i treballadores
i dels delegats i delegades sindicals de
l’empresa.
Mentre el sindicat estudia si presenta una
querella penal, la primera acció legal ha
estat davant del jutjat social de Barcelona.
En un escrit previ a una demanda, CCOO
sol·licita al jutge que reclami a Amazon i a
l’agència de detectius l’informe de seguiment de la vaga així com el contracte de
l’encàrrec.
Des de CCOO recordem que la Llei de
seguretat privada impedeix que les investigacions de detectius tinguin com a
objectiu “el control de l’exercici d’un dret

@Ernesto Priego

CCOO inicia accions
legals contra Amazon
per espiar sindicalistes
durant una vaga

fonamental” com el dret de vaga. La normativa tampoc habilita els detectius a obtenir informació mitjançant la vulneració
d’un dret fonamental, afegeix el sindicat.
Per a Fages, l’episodi d’espionatge als treballadors i treballadores mostra que Amazon pot ser una empresa “molt avançada
tecnològicament, però arcaica en les relacions laborals”. Fages ha afegit que “no estem disposats a permetre pràctiques que
crèiem ja superades i que van en contra
de les normes bàsiques tant d’àmbit laboral com respecte de la intimitat de les
persones”.

Sense millores en la seguretat dels
polígons petroquímics un any després de
l’accident d’IQOXE
Un any després del greu accident ocorregut a IQOXE, no hi ha
hagut avenços significatius quant a les reivindicacions sindicals
i ciutadanes per millorar la seguretat i garantir que no es torni a
produir un succés com aquell.
La patronal AEQT continua bloquejant la creació de la Comissió de Seguretat i Salut del Complex Petroquímic de Tarragona,
mentre, en paral·lel, anuncia el que anomena un projecte pioner
als polígons químics europeus: la creació d’un nou sistema propi
de gestió de la millora contínua de la seguretat, que serà comuna a totes les empreses associades.
Passivitat de l’Administració
Si tenim en compte que aquest era un dels objectius marcats
amb l’establiment de la comissió i que l’AEQT crea aquest projecte sense la participació dels sindicats, i deixa la comissió fora de
les meses tècniques de revisió dels plans d’autoprotecció de les
gener-març / 2021

empreses, així com de la coordinació entre empreses, no podem
sinó dubtar de les seves intencions. A més, cal remarcar la passivitat de l’Administració davant d’aquesta situació.
Així mateix, el Departament d’Interior de la Generalitat ha elaborat un nou pla d’emergència química de Tarragona (PLASEQTA), un cop més sense participació ni de CCOO ni d’UGT ni
d’altres agents socials, i sense dotació econòmica per als canvis
implantats.
Davant d’aquesta situació, tot coincidint amb l’aniversari de
l’accident d’IQOXE, el 14 de gener a les 18.40 h, els sindicats
CCOO i UGT i diferents entitats veïnals i socials de la capital tarragonina vam convocar una concentració a Tarragona per recordar
les víctimes d’aquest lamentable accident i exigir una resposta a
les demandes plantejades per sindicats i ciutadania, deixant patent que no recularem fins que no aconseguim els objectius que
ens havíem marcat. JOSÉ MANUEL MARTÍN
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CCOO exige mayor implicación de los gobiernos
para atajar la crisis de la industria catalana
A finales de febrero la dirección de Bosch anunciaba el cierre de
la planta de Lliçà d’Amunt, donde trabajan 340 personas. Un cierre que supone la deslocalización de su producción a Polonia y el
despido de la plantilla, igual que hizo la multinacional en septiembre del 2020 con el anuncio de cierre de la fábrica de Castellet.
Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses estamos viviendo una situación dramática para la
industria en Catalunya. Estamos inmersos en una crisis que no
es solo consecuencia de la COVID-19, sino que tiene una base
estructural. Estamos viendo cómo empresas multinacionales
están concentrando sus ámbitos productivos en localizaciones
con costes laborales más baratos, aunque no más competitivos,
aprovechando la laxitud de la regulación laboral en España.
Larga lista de conflictos
El reciente anuncio de Bosch se suma a una larga lista de procesos de deslocalización que se han producido últimamente,
como Italco, U-Shin, Tachi-S-, Girbau (aunque formalmente ha
retirado el ERE), Coca-Cola, Nobel Plastiques, Faurecia, Acciona,
TE Connectivity y Nissan, entre otros. A todo esto tenemos que
sumar una cantidad innumerable de pequeñas empresas con
fuerte dependencia productiva de estas grandes empresas, que
también están al límite en cuanto a su situación financiera.
CCOO estamos y hemos estado presentes en estos conflictos
buscando alternativas que garanticen la reindustrialización del
tejido productivo y el máximo empleo posible, incentivando
salidas no traumáticas y analizando exhaustivamente las causas
alegadas, cosa que, en algunos casos, nos ha permitido judicializar los conflictos, ante la imposibilidad de tener el recurso de la
autorización administrativa que debería recuperarse con la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y que
fue derogado con la reforma laboral del 2012.

No obstante, abordar esta crisis requiere una implicación mucho
más intensa tanto del Govern de la Generalitat como del Gobierno de España. Es necesario desarrollar sin tapujos una transformación de la industria en el marco de un verdadero plan industrial para Catalunya y para el conjunto del Estado que incorpore
políticas de ayudas a las empresas para su desarrollo tecnológico
y productivo que les permitan el mantenimiento de la actividad
y, por tanto, el mantenimiento del empleo.
Es más necesario que nunca atender los problemas reales de la
ciudadanía, con una agenda que priorice reducir las desigualdades sociales y que proteja la industria, ambas cosas como elementos nucleares del desarrollo. Los fondos New Generation de
la UE son una oportunidad para analizar estas prioridades y dar
un verdadero impulso a la economía. Por ello, pedimos participación y transparencia en su gestión, huyendo de clientelismos
y afrontando con valentía las necesidades reales.
TOMÁS DÍAZ

Como en el caso de Bosch, muchas multinacionales buscan sus ámbitos productivos
en localizaciones con costes laborales más baratos

Els agents rurals denuncien manca de
mitjans materials i humans
Ha fet quatre anys de l’assassinat, durant una inspecció de caça al municipi
d’Aspa, al Segrià, dels companys de treball i del sindicat David i Xavier, pel qual
es va condemnar a quaranta-cinc anys
de presó el responsable d’aquest doble
assassinat.
Durant tot aquest temps, la Generalitat
s’ha negat a reconèixer cap responsabilitat en aquest greu accident laboral en acte de servei. Les negatives, la

indiferència i la inacció del Departament d’Agricultura s’agreugen amb la
mala gestió de la seguretat laboral de
l’Administració catalana.
CCOO reconeix els esforços i la feina
feta per la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i el seu equip, en la creació de
la Direcció General dels Agents Rurals i
en l’aprovació del Pla estratègic 20192024 i del Reglament d’armes. Ara bé,
la manca actual d’efectius i de mitjans

de defensa continua sent un problema
real per al cos.
CCOO ens hem sentit molt sols en tota
aquesta lluita, i seguim tenint molt presents a la nostra memòria en David i
en Xavier, i les seves famílies. Les seves
morts no seran en va, no ho permetrem.
Continuarem lluitant perquè la Generalitat de Catalunya es prengui molt seriosament la seguretat i la salut laboral dels
seus treballadors i treballadores.
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Las personas trabajadoras con contrato
fijo discontinuo y de la restauración,
olvidadas en tiempos de pandemia
Año tras año, las empresas del sector turístico necesitan personas trabajadoras
para realizar las campañas de verano y
de invierno. Al tratarse de actividad que
se repite en las mismas fechas, el contrato
de trabajo más utilizado es el fijo discontinuo. La pandemia ha sacado a la luz esta
modalidad contractual y ha puesto de
manifiesto su complejidad e invisibilidad,
pero también su desconocimiento por
parte de las administraciones.
Sin acceso a las prestaciones
Desde CCOO hemos llevado a cabo una
incansable e insistente labor para dar
a conocer al legislador la complicada
situación de la relación laboral de las
personas con contrato fijo discontinuo,
por sus diferentes casuísticas (periodos
de actividad periódicos y no periódicos,
personas que han sido incluidas en ERTE
y personas que no, etc.), para que las personas tuvieran acceso a las prestaciones.
Hemos visto cómo, en un inicio, algunas
personas trabajadoras con carreras profesionales y antigüedades de décadas en
las empresas se quedaban desprotegidas
sin coberturas sociales.
En el primer Real Decreto Ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19, no
se obligaba a incluir a las personas con
contrato fijo discontinuo en los ERTE, situación que provocó la finalización de la

prestación de servicios de mucho personal de la temporada de invierno antes de la fecha prevista de finalización.
Luego, en Semana Santa, tampoco se
realizaron los llamamientos habituales,
situación que llevó a este colectivo a
quedarse sin protección, ya que las
empresas no incluyeron en los ERTE a
estas personas como afectadas.
En la segunda y en la tercera prórroga
de los ERTE no quedó suficientemenLa pandemia ha mostrado la invisibilidad de modalidades
te clara esta obligación y se reguló una
contractuales como la de los fijos discontinuos
prestación extraordinaria de noventa días
para aquellas personas trabajadoras que no hubiesen entrado en ERTE. Pero al quedar
una redacción ambigua y sin instrucciones claras de cómo proceder, nos encontramos
que en diferentes oficinas y territorios aplicaban criterios dispares.
Sin embargo, en esta última prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, el trabajo para
que se visualice a este colectivo por fin ha tenido sus frutos, de modo que las coberturas de desempleo se han extendido a todas las personas trabajadoras. Desde CCOO
insistimos en que hay que dar continuidad a este mecanismo como garantía de mantenimiento del empleo.
Sectores también esenciales
Otro colectivo que no ha tenido el suficiente reconocimiento por parte de las administraciones ha sido el de las personas trabajadoras de las colectividades o la restauración social.
Desde CCOO trasladamos al Govern de la Generalitat que se tuviera en cuenta al personal que presta servicios en hospitales, centros sociosanitarios y residencias, que han
estado trabajando en situaciones muy complicadas en los meses más duros de la pandemia, para que tuvieran el mismo reconocimiento que el personal sanitario, a efectos
de que pudieran recibir la prestación extraordinaria. La Administración no ha pensado
que estas personas trabajadoras han sido esenciales.
Las personas trabajadoras de la restauración social también han sido afectadas por los
ERTE y algunas grandes empresas del sector han planteado recortes de sus plantillas.
CCOO velará por el cumplimiento del empleo y por evitar que los despidos tengan su
origen en la situación de pandemia.
PACO GALVÁN FERNÁNDEZ / ESTEBAN SANABRIA GARNICA

Firmados el Convenio de Supermercados de
Catalunya y el del Comercio del Metal de Barcelona
El acuerdo en el sector de supermercados de Catalunya es para los años 2020
y 2021. El incremento salarial pactado
es del 1,8 % para el año 2020 entre fijo
y variable. Para el 2021 se acuerda un 1
% fijo más un variable hasta un 1,20 %
adicional en función de las ventas de las
gener-març / 2021

empresas del sector. Además, regulamos
para que no pueda operar la compensación y la absorción en salarios brutos inferiores a 22.000 € (lo cual garantiza que
haya un incremento real). Para la provincia de Tarragona, que tenía la tabla salarial más baja, se pacta un salario mínimo

de convenio de 14.000 €.
El acuerdo alcanzado en el Convenio del
Comercio del Metal de Barcelona también es para los años 2020 y 2021, con incrementos del 0,8 % y del 1,8 % para cada
uno de los años.
ESTEBAN SANABRIA GARNICA
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El pla social redueix els efectes negatius
de l’ERTO a Seat
CCOO i UGT hem arribat a un acord amb la direcció de Seat
sobre l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per
causes organitzatives i productives presentat per l’empresa per
culpa dels problemes de subministrament de components derivats de la manca d’estoc de semiconductors a escala mundial.
L’acord reduirà l’impacte negatiu de l’ERTO sobre la plantilla,
tant pel que fa al nombre de dies i de persones afectades com
a la millora de les condicions per al personal afectat per aquesta mesura.
L’ERTO preveu dues mesures: en primer lloc, l’afectació de fins a
550 persones per dia, i, en segon lloc, el tancament de 20 dies
dels centres de Martorell i Zona Franca, i de 30 dies en el cas del
de components.

Es frenen els
acomiadaments
forçosos a AXA
Interpartner

CCOO ha arribat a un acord en l’expedient de regulació
d’ocupació de l’empresa AXA Interpartner per tal que les extincions de contractes siguin voluntàries i obertes a tota la
plantilla i s’evitin les baixes forçoses.
L’acord ha reduït els 54 acomiadaments inicialment proposats
per l’empresa a 45, i ha comptat amb el suport de la plantilla
i amb 51 persones que s’hi han adherit de manera voluntària.
L’empresa també s’ha compromès a no establir noves retallades durant l’any 2021.
El sindicat valora positivament la signatura de l’acord, ja que
aporta estabilitat i tranquil·litat als treballadors i treballadores
de l’empresa.

En el marc de l’acord, s’ha pactat un pla social que exclou de
l’ERTO les persones de més de 55 anys i les que no tinguin dret
a la prestació d’atur. A més, es garanteix el cobrament íntegre
de les 4 pagues extres i el gaudiment de totes les vacances. El
pla també ofereix un complement de la prestació d’atur per a
les persones afectades que pot arribar fins al 90 % del salari net
i que podria millorar-se en cas que es faci la formació en línia
que s’ofereix en matèria, entre d’altres, d’igualtat d’oportunitats i
biaixos inconscients.
L’actual situació, derivada de la pandèmia de la COVID-19 i de les
seves conseqüències econòmiques, ens ha de servir per apostar per un model econòmic circular i sostenible. Hem d’atraure
el conjunt de la cadena de valor i guanyar sobirania industrial al
nostre país per poder evitar que casos com aquest es repeteixin.

Acord per a la
desescalada i el
teletreball a Konecta
CCOO de Catalunya i la resta de sindicats de Konecta han arribat a un acord amb l’empresa per gestionar la desescalada i el
retorn a la feina presencial. Això ha permès desconvocar les
aturades que hi havia previstes.
Konecta es compromet a mantenir la modalitat de feina a
distància, garantint la voluntarietat de la tornada al lloc de
treball presencial, sense cap repercussió per als treballadors
i treballadores. Les persones que estan teletreballant podran
continuar en aquesta modalitat i la resta podrà tornar al centre de manera gradual, sempre que les seves funcions els ho
permetin.
Konecta facilitarà els mitjans informàtics necessaris per teletreballar, substituint
els equips propis, i
proporcionarà
els
equips de protecció
individuals adequats
a qui es reincorpori.
A banda, es crearà un
comitè de desescalada de la COVID-19 per
fer el seguiment de
l’acord.

gener-març / 2021

28

EDUCACIÓ

CCOO impulsa la campanya de ventilació mecànica
als centres educatius #NiInfectadesNiCongelades
El primer trimestre del curs 2020-2021 la Federació d’Educació de
CCOO de Catalunya hem engegat la campanya #NiInfectadesNiCongelades als centres educatius. Tenint en compte l’evidència
que la COVID-19 es transmet per aerosols en espais tancats, i
partint de les dades de diferents guies científiques sobre una
ventilació adequada, emprar la ventilació natural per evitar els
contagis per COVID-19 representaria mantenir les aules permanentment obertes. És evident que amb aquest sistema a l’hivern
és impossible mantenir la temperatura de confort necessària. Per
tant, hem sol·licitat al Departament d’Educació que inverteixi en
salut i en qualitat de l’educació instal·lant aparells de ventilació
mecànica als centres educatius per permetre un flux d’aire net i
regulat. Els centres construïts en els darrers deu anys ja disposen
d’aquest sistema i volem que es faci extensiu a tots els centres
educatius en compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis(RITE 2007).
Suport dels ajuntaments
Hem cercat el suport de la comunitat educativa i, en concret,
dels ajuntaments presentant la moció sobre la petició de ventilació mecànica titulada “Exigim seguretat als centres” als diferents plens municipals, amb la finalitat de comptar amb el seu
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Calen aparells de ventilació mecànica als centres educatius,
que permetin un flux d’aire net i regulat

compromís d’exigir-la al Departament d’Educació. Actualment,
continuem presentant i aprovant mocions, que abasten la gran
majoria de corporacions municipals de Catalunya, així com de
consells comarcals. Per esmentar-ne alguns, hi ha l’aprovació
per unanimitat als plens dels ajuntaments de Girona, Lleida,
l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Igualada i Vilafranca del Penedès, i l’assumida com a moció institucional de
l’Ajuntament de Mataró.
ROSA M. VILLARÓ/SERGIO ORDÓÑEZ
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Manifest dels agents socials i econòmics
per un Penedès amb creixement econòmic
sostenible i inclusiu
CCOO, la UGT, la Federació Empresarial del Gran Penedès i la
Unió Empresarial de l’Anoia vam presentar una posició compartida, en forma de manifest, el passat 19 de gener respecte dels
treballs de redacció del Pla territorial parcial de la vegueria del
Penedès.
Volem contribuir a construir un desenvolupament social i
econòmic sostenible, reclamem més influència en la redacció
dels projectes i els debats, i volem denunciar les greus mancances quant a la participació representativa, l’escolta activa i la voluntat d’arribar a acords.

Roda de premsa de presentació del Manifest

Cercant consensos
Amb el títol “Volem un creixement econòmic, sostenible i inclusiu”,
els agents socials i econòmics demanem fer compatible l’activitat
econòmica amb el nostre privilegiat paisatge i entorn natural. Instem a cercar consensos que dibuixin un futur de mirada llarga,
que aporti solucions davant les altes taxes d’atur, la destrucció
creixent de llocs de treball i l’increment de les desigualtats.
El text gira entorn de la construcció d’una vegueria amb pluralitat que aposti per l’equilibri i la sostenibilitat, i per un sòl industrial que faciliti el creixement, la diversificació i el manteniment
del nostre teixit productiu. El treball digne i l’ocupació de qualitat
són elements que apareixen de manera destacada, juntament

amb la idea de formació i qualificació al llarg de la vida, que
estreny vincles entre el món del treball, la formació professional i la universitat, la innovació i la recerca. Tanmateix, destaca
la insuficiència de les nostres infraestructures i l’aposta per una
mobilitat sostenible que permeti l’accessibilitat entre centres
urbans, zones rurals i àrees d’activitat econòmica. Cal, de fet, millorar la connectivitat externa i les vies de pas. Reclamem també
més i millor xarxa viària, ferroviària, energia i subministraments.
Finalment, apostem per una presència activa de tecnologia que
modernitzi i ampliï les actuals xarxes d’Internet, la fibra òptica, la
cobertura mòbil i el 5G al territori.
JOSEP MARIA ROMERO VELARDE

CCOO signa el Pacte social per Lleida
pacte sindicalistes coneixedors de cadascun dels punts que hi
queden reflectits en forma de proposta i d’actuació.

Al desembre es va signar el Pacte social per Lleida, que estableix
el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més representatiusde la ciutat: CCOO i la UGT. El pacte té
vigència fins al 2023 i el seu objectiu és implementar diferents
mesures i compromisos que donin resposta a les necessitats
dels ciutadans i les ciutadanes de Lleida.
Aquest pacte és fruit del treball continuat durant mesos, la posada en comú de les diferents perspectives dels participants i
l’acord consensuat. De CCOO, han participat en l’elaboració del

Treballs i persones
Com a organització sindical volem destacar que encarem els
reptes de futur col·locant el treball com a eix per posar al centre
les persones i les seves necessitats bàsiques. El treball ha de ser
la força per democratitzar la ciutat. En la situació actual, derivada
de la COVID-19, i en aquest món globalitzat i interdependent,
les decisions estan interrelacionadesi les administracions i institucions s’han d’articular i coordinar per donar la resposta que la
ciutadania necessita.
El pacte es vertebra en quatre eixos, en els quals es fan propostes
i s’estableixen estratègies d’actuació per poder donar resposta a
les necessitats de la ciutadania. El primer eix parla de lagovernança i l’excel·lència operativa; el segon s’ocupa de la imatge, la
projecció i la promoció de la ciutat; el tercer treballa tot allò que
fa referència a la igualtat, la diversitat i la inclusió social, i el quart
s’encarrega de l’emergència climàtica, ambiental i sanitària, i ressalta que la salut és un dret que ha de servir per viure en un entorn segur i saludable, i que ha d’ajudar a millorar les condicions
de vida de la ciutadania.
gener-març / 2021
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Acord històric per constituir el primer
conveni català d’atenció a la gent gran
Patronals i sindicats majoritaris del
sector assoleixen una entesa per millorar les condicions retributives dels
professionals, segons l’increment esperat, i l’augment de les tarifes públiques dels serveis. La Generalitat ha
de ratificar ara el pacte assolit pels representants del sector mitjançant un
decret específic que permeti tancar el
conveni laboral.
Les organitzacions empresarials Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals
(La Unió) i Consorci Associació Patronal
Sanitària i Social (CAPSS), d’una banda, i
les organitzacions sindicals Comissions
Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), de l’altra, han arribat a
un acord per tancar la negociació d’un
conveni col·lectiu d’àmbit autonòmic
que englobi l’atenció a la gent gran a Catalunya, exceptuant-ne els espais de negociació col·lectiva ja existents en aquest
àmbit territorial. L’acord serà aplicable als
centres residencials de gent gran amb
places concertades i col·laboradores, als

centres residencials de gestió delegada i
als centres de dia, sempre que la facturació pública de les empreses i les entitats
sigui igual o superior al 60 %, i un cop el
Govern publiqui la modificació de les tarifes públiques.
Patronal i sindicats qualifiquen l’acord
d’històric, ja que es tracta d’un pas de gegant per assolir el primer conveni català
d’atenció a la gent gran, un marc normatiu molt necessari per fer avançar aquest
sector en la millora de les condicions
retributives dels i les professionals, i en
l’estabilitat econòmica de les empreses,
gràcies a la millora de les tarifes públiques
dels serveis d’atenció a la gent gran, reivindicacions compartides per ambdues
bandes.
Increment salarial del 12 % en tres anys
En un acte de responsabilitat i generositat per part de tots els actors implicats,
tots sense excepció tenen clar que, després de la dura crisi, ara és el moment de
posar els fonaments per construir uns serveis més adaptats a les necessitats de les

persones amb dependència. Les organitzacions empresarials i les organitzacions
sindicals han acordat, per tant, l’aprovació
d’un escenari econòmic per als propers
tres anys (2021-2023), amb un increment
salarial del 12 % al col·lectiu de professionals del sector, i un increment del 10 %
de les tarifes de residència i centres de dia.
Sindicats i patronals es comprometen a
acordar el següent escenari econòmic un
cop l’Administració el ratifiqui mitjançant
la publicació d’un decret que oficialitzi les
tarifes del 2021 dels diferents serveis de la
cartera de serveis socials de la Generalitat
de Catalunya, i, així mateix, a mantenir-lo
en cas que en els anys 2022 i 2023 es formalitzin les tarifes previstes.
Tot i l’acord assolit en el sector, encara s’és
lluny del que serien unes condicions òptimes. Cal seguir millorant el finançament
i també la flexibilitat del model perquè la
dependència és dinàmica i així ho han de
ser els seus serveis. Així mateix, cal millorar
la llista d’espera, una de les demandes de
la ciutadania, amb un pla de concertació.

CCOO de Catalunya s’acomiada de Juan Navarro, un
dels seus fundadors i membre del Consell Nacional
CCOO de Catalunya lamenta la mort
de Juan Navarro, membre del Consell
Nacional i un dels fundadors del sindicat que va formar part de l’assemblea
fundacional de l’església de Sant Medir
l’any 1964. Juan Navarro va morir el
passat 6 de febrer als noranta-dos anys.
Juan Navarro García (Águilas, Múrcia,
1929) va arribar a Barcelona l’any 1945 i
va entrar a treballar a l’empresa de fusta
Francisco Llop, on es va afiliar a la CNT i
en la qual va militar fins al 1948. Va participar al boicot als tramvies i a la vaga
general del març del 1951 a Barcelona.
A les eleccions sindicals de l’any 1957
va ser escollit enllaç sindical en el marc
del Sindicat Vertical franquista. L’any
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1964 es va afiliar al PSUC i va conèixer
la gent que volia crear les Comissions
Obreres. Va formar part de la primera
Comissió Obrera de Barcelona, creada
a l’assemblea de Sant Medir el novembre del 1964. L’any 1971 va ser escollit
vocal de la UTT del Sindicat de Fusta de
Cerdanyola.
A partir de l’any 1991 i fins a l’actualitat,
en les seves tasques va combinar la
participació i el compromís amb els
moviments veïnals, a Nou Barris, com
a president de la Comissió de la Gent
Gran del Districte, així com amb CCOO
de Catalunya, com a membre del seu
Consell Nacional i de la seva Federació
de Pensionistes i Jubilats (en aquest

darrer cas, també de la pertanyent a la
CS de CCOO d’Espanya).
Juan Navarro va rebre l’any 2014 la Medalla d’Honor de Barcelona a proposta
del Consell de Districte de Nou Barris.
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LA FRASE Joseph Eugene Stiglitz (Gary, (EUA), 1943), és un economista, escriptor i professor universitari
nord-americà guardonat amb el Premi Nobel d’Economia l’any 2001

GUARDÓ

CCOO guanya
l’antisindicalisme
d’Alliance
Healthcare

Tot i les ingerències de la direcció
de l’empresa en el procés electoral,
CCOO hem guanyat les eleccions
sindicals al centre que Alliance
Healthcare té al Prat de Llobregat,
on hem aconseguit la majoria absoluta
del comitè d’empresa. Malgrat tots els entrebancs d’aquesta campanya, la plantilla
ha donat un ampli suport a la candidatura de CCOO, un resultat que avala la tasca
sindical que estem fent a l’empresa.
Aquest ha estat un capítol més de
l’actitud antisindical de la multinacional
Alliance Healthcare envers la representació de CCOO. Una actitud que CCOO
d’Indústria ja fa temps que estem denunciat, especialment a la planta de Polinyà.
CCOO lamentem aquesta situació, però
no ens rendim i seguirem lluitant pels
drets i les condicions de treball de totes les persones que treballen a Alliance
Healthcare, com hem fet fins ara, sense
deixar que les dificultats ens impedeixin
exercir la nostra activitat.

SEGIS

PUBLICACIÓ

ELECCIONS SINDICALS

“Reactivaran l’economia donant diners als pobres, no als rics.”

‘Conciencia
de clase.
Historias de
las Comisiones
Obreras’

Publicat per l’editorial Catarata, CCOO ha
impulsat l’edició del llibre Conciencia de
clase. Historias de las Comisiones Obreras.
Es tracta d’una publicació en què diverses plomes de renom fan un repàs a una
sèrie de fites que van marcar la lluita pels
drets dels treballadors i treballadores i
per la llibertat. Són quinze relats en què
vint escriptors i escriptores expliquen històries de valentia i resistència, de drets i
llibertats. Parlem de noms com Elvira
Lindo, Manuel Rivas, Benjamín Prado, Isaac Rosa, Unai Sordo o Joaquín Estefanía,
entre d’altres. Tot un luxe que no et pots
perdre.

Es convoca la
12a edició del
Premi Aurora
Gómez

La Fundació Cipriano García convoca la
12a edició del Premi Aurora Gómez, a la
lluita feminista en l’àmbit laboral. El termini de presentació de candidatures és el
15 de setembre del 2021. El premi es concedeix a persones, col•lectius, entitats o
organitzacions socials que s’han distingit
per les seves actuacions en el món laboral
i sindical per erradicar o disminuir les discriminacions per raons de gènere que es
donen en aquests
àmbits i, al mateix
temps, atorgar valor al treball de les
dones. Podeu trobar les bases de
la 12a edició del
premi al web de la
fundació. Podeu
fer arribar la vostra candidatura a
fcg@ccoo.cat.

Alfons López & Pepe Gálvez
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